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1.Idea, poslání, důvod existence a cíle
organizace

Idea, poslání a důvod existence Klubu dětí a mládeže zůstávají stále stejné. Je to nezisková
organizace, která se věnuje volnočasovým aktivitám a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.
Jejím posláním je podporovat přirozený rozvoj osobností. Využívá principů zážitkové
pedagogiky. Konkrétní záměry jsou

● kompenzovat a doplňovat činnosti, které dětem chybí (přirozený pohyb na čerstvém
vzduchu, rozvoj hrubé i jemné motoriky)

● vést děti k větší samostatnosti a odpovědnosti
● podporovat dospělé k nastolení rovnováhy mezi výkonem a vztahy

Cílem tohoto roku bylo pokračovat v nezávislosti organizace po finanční stránce. Tento cíl
jsme splnili, účetní hospodářský výsledek roku 2020 by ve výši 148 tis Kč.

K dlouhodobým cílům patří vlastní kus pozemku s klubovnou pro všechny příznivce tak, aby
nás měli kde navštívit. Časem tu zřídit třeba lesní školku.

Dlouhodobě se snažíme o dobrou pověst a budování brandu kvality v oblasti dětských
volnočasových aktivitách. Budování dobré značky úzce souvisí i se vztahem k veřejnosti,
vystupováním jednotlivých členů klubu, s milým a chápavým přístupem jak k dětem, tak k
rodičům.

V neposlední řadě kolem sebe potřebujeme soustředit mladé lidi, kteří jsou zapálení pro
stejnou věc - děti, příroda, mezilidské vztahy, a vychovávat si nástupce.

2.Činnost v  roce 2020
Leden - prosinec - kroužky, výlety, víkendovky
Leden - březen - zimní tábory
Červenec - srpen - 7 turnusů příměstského tábora PRALES ve Struhařově - Svojeticích, 2
turnusy příměstského tábora Prales v Praze, 2 turnusy v Hradci Králové, 2 turnusy
přím.tábora NERF a 2 pobytové tábory

A. Kroužky

a) Tvorba
Primární zaměření je outdoor, sport a rukodělná tvorba. Pokračuje Jana Vančurová, která
vede 2 rukodělné kroužky - Šikulu a Tvořílka a jeden outdoorový - Divočiny ve Struhařově.
Jarmila Drtikolová se stará o dvoje Divočiny - Říčanské a Strančice spolu s Petrem Suchým.
Petr Suchý má kromě strančických Divočin ještě Zálesáky v Mnichovicích. Marie Šebelová
nemohla pokračovat v nabídnutý den, proto její taneční kroužek převzala Barbora Bláhová.
Posledním kroužkem je atletická přípravka s Jakubem Hoftou. Daniela Kukačková se pro
nedostatek volného času žádného kroužku ujmout nemohla. Stále ale hledáme asistenty i



lektory. Neujaly se kroužky ve Velkých Popovicích, kde je velká nabídka školních aktivit a v
mnichovické škole Amazonky, na které se také přihlásit nedostatečný počet holčiček.

b) Zaměření
Primárním zaměřením je stále outdoor pro předškoláky a první stupeň, sport a rukodělná
tvorba. Outdoorové kroužky zahrnují Divočiny a Zálesáci. Pokud bude zájem dokážeme
nabídnout Amazonky a Dobrodruhy, rukodělnou tvorbu zastupuje Šikula a Tvořílek a sport
máme zaveden ve strančické Atletické přípravce a Tanečním kroužku.
Největší zájem ze strany rodičů zaznamenáváme v outdoorových kroužcích pro předškolní
děti. Tak, jak se snižuje věkový průměr dětí na našich příměstských táborech, stejně se
snižuje i věkový průměr dětí, kteří navštěvují naše kroužky. Pozvolna se přesunujeme do
oblasti předškolní volnočasové pedagogiky a začínáme být v tomto oboru čím dál znalejší.

c) Ceny
Ceny kroužků vždy porovnáváme s konkurencí. Snažíme se držet na stejné nebo alespoň
podobné úrovni. Tento rok jsme ale vycházeli z loňska, kdy jsme nastavili cenovou politiku v
duchu, že nemáme v outdooru kromě skautů vážnější konkurenty, proto raději dostatečně
zaplatíme lektory a přípravu. Stále tudíž držíme 15 lekcí za jedno pololetí, byť někteří
poskytovatelé volnočasových aktivit jich nabízejí jen 12.

d) Marketing
V první pololetí, tj. v září se dělá rozsáhlý marketing, založený na spolupráci se školami a
školkami. Natisknou se letáky, které se pošlou na daná místa. Osobně chodí některý z
lektorů většinou pouze na schůzku rodičů, kteří poměry ve školce ještě neznají a proto by se
o kroužku měli dozvědět od nás osobně.
V lednu, tj. na druhé pololetí se většinou pokračuje v původním rozvržení kroužků. Rodiče už
se nepřihlašují, jen jsou informování, která lekce je poslední k prvnímu pololetí a aby uhradili
fakturu na pololetí druhé, pokud nechtějí nějakou změnu, k níž jsou vyzváni do určitého data.
Další marketing se nedělá, pokud není potřeba posílit počet účastníků některých kroužků.

e) Prodej
Prodej zajišťovala Andrea Tetík ve spolupráci s Janou Vančurovou. Andrea řešila případné
změny faktur a komunikaci v tomto směru. Jana Vančurová převzala komunikaci s
jednotlivými institucemi, rodiči a lektory. Konečná odpovědnost - Jana Vančurová, analytická
a rozpočtová Andrea Tetík, kontrola Petr Suchý.

f) Realizace
Realizace kroužků byla konečně jako celý rok poznamenána restrikcemi a omezeními, které
nám způsobila pandemie Covid. Milníkem byly jarní prázdniny, které jsme ještě absolvovali,
ale už když jsme se vrátili, zavřely se školy k kroužky. Neodchozené kroužkovné jsme
nabízeli zpracovat různými způsoby, což se neukázalo jako nejlepší řešení. Pro další roky
doporučujeme (pokud o to rodiče stojí), bezodkladně kroužkovné vrátit na účet, který pošlou
v dotazníku. Nabízeli jsme převod různých částek do dalšího roku, ale ukázalo se, že
restrikce pokračují a proto nebylo možné po další školní rok plně kroužky provozovat.
Nakonec se kroužkovné přesouvalo v průběhu tří pololetí.



g) Pololetí 2020 -1 (únor-červen)

Babice Divočiny 0

Mnichovice Amazonky 0

Mnichovice Tvořílek 7

Mnichovice Zálesáci 22

Mnichovice Tan.kroužek 21

Mnichovice Šikula 2x 17

Srdíčko Divočiny 15

Strančice Atletika 14

Strančice Divočiny 22

V.Popovice Dobrodruzi 0

V.Popovice Tvořílek 6

Velké Popovice Divočiny 0

Ondřejov Dobrodruzi 0

Škvorec Dobrodruzi 0

Struhařov Divočiny 21

Celkový součet 156

h) Pololetí 2020 -2, COVID, kroužky se nekonaly, (září-leden)

Mnichovice Amazonky

Mnichovice Šikula /2x/

Mnichovice Taneční kroužek

Mnichovice Tvořílek

Mnichovice Zálesáci

Ondřejov Dobrodruzi

Říčany Srdíčko Divočiny

Strančice Atletika

Strančice Divočiny

Velké Popovice Dobrodruzi

Velké Popovice Tvořílek

Struhařov Divočiny

Celkový součet



i) Porovnání s r. 2018, 2019

2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2

Počet kroužků 15 15 13 14 9 COVID

Počet dětí celkem 143 155 172 127 156

Průměrný počet dětí na kroužek 9.53 10.33 13.23 9.07 17.33

j) Dotace
V roce 2020 jsme opět žádali o dotaci u MŠMT na AČD.
Tuto dotaci jsme nezískali. Dle vyjádření MŠMT žádost splnila formální podmínky, získala 96
bodů, ale minimální počet pro přidělení dotace bylo 107 bodů.

k) Souhrn
Letošek byl poznamenán u všech stejně - u všech omezeními, zákazy, měřením teplot,
prováděním testů - pandemií Covid. Kroužky spadaly tak jako jiné aktivity do tabulky
protiepidemických opatření. My jsme se řídili příkazy podle ČRDM, proto jsme sledovali
jejich stanoviska a vyjednávání se zástupci vlády. Byli jsme nuceni čekat, až aktuální stavy
nakažených v ČR klesnou na bod 2. Outdoorové kroužky jsme mohli v květnu už otevřít, ale
kroužky, provozované v ZŠ Mnichovice se už neobnovily, neboť vedení ZŠ neumožnilo
přístup třetím stranám do prostor školy. Proto jsme byli nuceni se opět finančně vyrovnávat.
Pro lektory i pro celý klub bylo těžké “přežít” toto období.





B. Příměstské letní tábory PRALES/NERF

a) Realizace
Již po několikáté jsme pořádali přes celé léto příměstské tábory Prales a NERF. Prales,
pořádaný v lokalitách Struhařov a Svojetice a nově v Praze a Hradci Králové. Měl celkem 7
turnusů. Realita prales 278, nerf 60, celkem 338 dětí. Průměrný počet ve skupině reálný byl
16 dětí. Skupiny: Struhařov (18); NERF (4); HK (2); Praha (2).

b) Marketing
Letáky - velikost - A3, tisk 200 ks (loni 250ks)
Články - do místních časopisů - s předstihem
Digitální - web, facebook, instagram, smart - mailing kampaň, vyhledávače, google adwords

c) Uzavření
Tábor Prales byl očekáván s jistými rozpaky, tak jako celé prázdniny, ale díky tomu, že se
počty nakažených na 100 obyvatel snížily, mohly tábory proběhnout. V některých případech
jsme slyšeli o tom, že se určitý tábor zavřel z důvodu nákazy, ale nám se podařilo tomuto
vyhnout. Zásobili jsme se spoustou dezinfekce a snažili se ji používat a dodržovat
doporučení. Letošní rok jsme nečerpali žádnou dotaci, ale opět jsme se mohli spolehnout na
cereálie od firmy Bonavita, bez kterých si tábory už neumíme představit. Jsou jejich
součástí, na Pralese je děti dostávají celkem třikrát týdně a moc se na ně těší.

C. Další akce

a) Zimní tábor Pencovka 1.3. -  8.3.2020
Účastníci se začali přihlašovat už od září a začátkem listopadu jsme měli vyprodáno.
Na Pencovce se nám moc líbilo. Má vlastní vlek a je na samotě, pro takový zimní tábor jako
stvořená. Chata se poměrně rychle zaplnila, přihlásilo se 14 samotných dětí, zbytek rodiny.
V následující tabulce je rozmístění lidí po pokojích.

Personální obsazení bylo následující:
Petr Suchý - hlavní vedoucí a lektor lyžování
Jana Vančurová - kuchař
Anna Vančurová - lektor snowboarding
Jan Černík - dobrovolná posila



Příjezd byl bezproblémový, ale už od prvního dne jsme se potýkali se zdravotními problémy
některých účastníků. Dvě děti měly hned večer horečku, proto jsme volali rodičům, kteří si je
vyzvedli až třetí den. Další děti a lektor Petr Suchý ulehli od třetího dne se střevní chřipkou.
Roli hlavního vedoucího převzala Jana Vančurová, která se starala s ostatními členy týmu o
celodenní program, venkovní aktivity byly pod dozorem Anny Vančurové a Jana Černíka.

V průběhu tábora jsme sledovali zprávy, kde se neustále zhoršoval stav a rostlo počet
nakažených. Už před odjezdem tak bylo jasné, že se v průběhu dalšího týdne zavírají školy i
volnočasové aktivity. Zimní tábor jsme proto dokončili přesně na hraně možnosti konání
takovéto akce.

b) Letní pobytový tábor Zruč nad Sázavou

Vybrané tábořiště “Bobři” - Zruč nad Sázavou bylo vytipováno Petrem Suchým, společně s
tábořištěm Krasnov u Vyskeře. Toto tábořiště je klasické, stanové, outdoorové. Je obklopeno
lesy, u potoka. Nabízí 2 budovy - jedna je pro zázemí vedoucích - klubovna. Druhou
budovou je marodka. Týden před táborem je celé tábořiště postaveno vč. třiceti stanů,
jídelny. Je natažena voda z blízké restaurace. Od tohoto víkendu před prázdninami je nutné
tábořiště “hlídat”. Tábořiště jsme pomáhali stavět v sestavě Jana Vančurová, Anna
Vančurová, Ela Vančurová, Jan Černík.
Tábor byl naplánován pod vedením Petra Suchého. Vedoucí, odpovědný za etapovou hru -
Václav Chytil. Po úvodních schůzkách a rozpracování hlavního tématu hry Minecraft se v
květnu z důvodu časové vytíženosti Petra vyměnil hlavní vedoucí a jeho post převzala Jana
Vančurová, neboť hrozilo zrušení z jedné poloviny plného tábora. Tábor neměl obsazené tři
posty asistentů, proto se hledali na základě inzerátů na Borovici. Přihlásili se Roman Duda s
kamarádem Jakubem Rekem a Radek Tonar. Všichni se scházeli online přes Google teams,
ale poprvé se viděli s ostatními až v den příjezdu na tábor. Ukázalo se, že paradoxně
asistenti nezkazí žádnou zábavu a dá se na ně spolehnout. Problémem byla nepřipravenost
Václava Chytila, který měl být hlavním etapovým vedoucím, který byl zvyklý s dětmi
pracovat, ale v nízkoprahové komunitě, většinou s dvěma nebo třemi “potížisty”. Výborně
řešil konflikty, byl rozjímavý, pomalý a většinou zdržoval ostatní. Ze začátku se tým neznal,
proto trvalo cca 3 - 4 dny, než se všichni naladili na stejnou notu a začali pracovat jako
celek. Velkým přínosem tu byli Anna Vančurová a Jan Černík, kteří se starali o pomoc všem
a bez kterých - neznaje tábořiště a jeho nutnosti - bychom se tu neobešli. Jako tmel působily
obě kuchařky, které si vedly opravdu skvěle.
Téma Minecraft bylo zpracováno moc dobře a i když se přihlásila velká většina chlapců, bylo
tahákem.
Pro příště je opravdu dobré znát všechny, kdo na tábor jedou v jakékoliv roli, dopředu. Takto
se neví, co od koho čekat a cestu k sobě si všichni hledají až na táboře, občas na úkor
kvality tábora.

Táborové role

Hlavní vedoucí, zásobovač Jana Vančurová



Vedoucí Jana Snozová

Vedoucí Václav Chytil

Vedoucí Lenka Laštovičková

Vedoucí, zdravotník Marie Šebelová

Asistent Roman Duda

Asistent Jakub Rek

Asistent Jakub Zlámal

Asistent Radek Tonar

Kuchařky Jiřina Hercíková
Ilona Hladíková

Nakonec si všichni lektoři sedli se svými asistenty a asi by se to z celkové sestavy nedalo
vybrat lépe. Václav Chytil + Jakub Zlámal - Jakub dostal v této sestavě velkou lekci a my
jsme poznali, co v něm je. Byl pojistkou Vaška a když on nemohl, dost často vedl oddíl on.
Lenka Laštovičková + Roman Duda - Lenka je partnerkou Vaška a je také rozvážná, jemná,
esoterická, naproti ní Roman - tahoun zábavy a “táborový šašek”, Jana Snozová + Jakub
Rek - super dvojka, Jana precizní, staravá, Kuba zábavný a laxní, Marie Šebelová + Radek
Tonar - tato dvojice se snažila více na začátku tábora, než na jeho konci. Dostali
nejzlobivější skupinu kluků, kteří moc neposlouchali a proto pro ně bylo těžké čehokoliv
dosáhnout.
Z důvodu rozpočtu jsme nebrali zdravotníka navíc, což byla chyba. Maruška nezvládala
oboje najednou, tak jsme se v zapisování zdravotního deníku střídaly.

c) Letní pobytový Akční tábor (Vyskeř)
Toto byl první pobytový tábor na pronajatém tábořišti u Vyskeře. Zázemí bylo v pěkném
stavu, okolní příroda je úžasná. Protože jsme nabírali děti v Covid období, byli jsme rádi my i
majitelka, že jsme dali dohromady aspoň 37 účastníků. Měli jsme dvě zaměření - NERF a
Outdoor. NERF se podařil tradičně výborně, outdoor program mohl být trochu lépe
připravený. Hlavní komplikace byl hodně rozdílný věk u outdoor skupiny - děti od 6 do 12 let
bylo těžké motivovat ke společné aktivitě, protože měly velké rozdíly v dovednostech.
Rovněž jsme zjistili, že i když Anička strávila přípravou celotáborové hry hodně času, ne
úplně vše se povedlo, a tak ke konci tábora bylo znát jistou rozladěnost i v týmu vedoucích.
Děti byly hodně spokojené, protože jsem program adaptovali, jak to šlo a ony to ocenily. Z
tábora pro nás vyplynulo hodně poučení - zejména pro týmovou práci a přípravu
celotáborové hry.



d) Lektorské školení
Původní školení bylo naplánované na březen, ale v důsledku velkých čísel nakažených
COVIDem v ČR jsme museli původní datum 20. - 22. 3. 2020 zrušit. Nakonec proběhlo
lektorské školení opět ve Stříbrné Skalici 15. - 17. 5. 2020. Na školení se poprvé viděli
někteří lektoři pobytových táborů a mohli si domluvit program, naladit se na stejnou notu.
Další program probíhal ve třech skupinách, která se každá školila s jiným lektorem. Tomáš
Pinkr měl na starosti umělé dýchání, Daniela Kukačková krvácení a Jana Vančurová
vybavení lékárny.

Akce byla úspěšná, prospěšná a přátelská, je součástí plánování a rozpočtu Pralesa.

e) Víkendové výpravy 2020
Víkendové výpravy se v rámci restrikcí nekonaly. Byla naplánována Vánoční výprava na 19.
- 20.12.2020 (sraz v Mnichovicích, pochod noční krajinou do hrusické sokolovny, kde byl
plánován nocleh a druhý den zase zpět), neboť se těsně před Vánocemi částečně rozvolnilo,
ale nepřihlásil se dostatečný počet dětí (celkem 4, přičemž výprava byla spočítána na min. 8
dětí).

f) Nerf bitvy
Během roku 2020 bylo skoro nemožné zorganizovat cokoliv mimo prázdnin, kdy se naštěstí
rozvolnilo. Zorganizovali jsme dvě Nerf bitvy ve světické tělocvičně ještě před lockdownem.
Dále už to nešlo. Měli jsme v plánu udělat na jaře Velkou Nerf bitvu v Tehově v Bike parku,
proto jsme napsali žádost o dotaci ve výši 5000 Kč. Žádost ale nebyla schválena z důvodu
omezení, která stále platila.

g) Dětský den 2020
Ve 2020 se nám podařilo zorganizovat dětský den v Mnichovicích. Město věnovalo dotaci 15
tis Kč, kterou jsme vyúčtovali.
Výkony byly částečně dobrovolnické (příprava a organizace). Reálně vyúčtované výkony
byly 6,5 tis; odměny pro děti 2 tis. Bylo možné koupit drobné hračky, ze kterých se získalo
1,4 tis Kč. V balíčku pro každé dítě byla drobnost věnovaná MěÚ a hodnotné cereáli z
Bonavity, které jsme také získali darem. (Dobrovolníci na stanovištích za celý den dostali
občerstvení + odměnu z dotace 500 Kč.)

h) Akce Tátohraní
V roce 2020 při útlumu COVID jsme přesunuli akce Tátohraní pod Klub Čtyřlístek, který má
pro pořádání akcí vytvořenou infrastrukturu. Pro prodej jsme používali Simpleshop, až od



roku 2021 jsme přesunuli fakturaci do FAPI a zřídili jsme platební bránu pro platby kartou
(lze použít na všechny produkty TH a KC).
Jak bylo řečeno zareagovali jsme na zákaz pořádání akcí tak, že jsme klientům nabídli
webináře na témata Tátohraní.
První a zatím bohužel nejúspěšnější byl v 11/2020. Jednalo se o seriál 5 webinářů na téma
Výchova kluků podle věku.
V lednu 2021 jsme uspořádali webinář S. Barbry pro matky, které jsou na výchovu samy.
Bohužel toto téma nemělo velký ohlas.

D. Dobrovolná činnost
Všichni spolupracovníci

● marketing v okolí
Všichni lektoři

● přípravné práce na kroužky
Jana Vančurová, Petr Suchý, Jarmila Drtikolová

● víkendové výlety s outdoorovými kroužky
Jana Vančurová, Petr Suchý, Ela Vančurová

● Příprava a účast na akci Dětský den
Jana Vančurová, Ela Vančurová. Anna Vančurová

3.Lidé
Z roku 2019 pokračovali v činnosti Petr Suchý, Jarmila Drtikolová, Jana Vančurová, Andrea
Tetík. Katka Raisová začala studovat a proto nadále neměla čas na vnitřní chod klubu,
stejně jako Aleš Zelenka, který pracuje jako lektor volného času v soukromé škole ve
Škvorci. Přibyla řada dalších spolupracovníků - většinou asistentů na táborech. V tabulce
uvádíme seznam spolupracovníků ke konci roku 2020.

Petr Suchý Předseda / lektor

Jakub Hofta Lektor atletiky

Zlatko Šelíř Lektor tábory

Daniela Vítová (Kukačková) Lektorka tábory

Eduard Suchý Controlling

Jarmila Drtikolová Lektorka outdoor, tábory

Jan Černík Lektor outdoor, kreat., tábory

Adam Cepník Asistent tábory

Jana Vančurová Lektorka outdoor, kreat.,tábory, manažerka

Markéta Čermáková Externí účetní

Aleš Franěk Asisten outdoor, tábory



Anna Vančurová Lektorka tábory/ Grafička

Barbora Bláhová Lektor tan.kr., asistent tábory

Václav Chytil Lektor tábory

Jakub Zlámal Asistent tábory

Monika Malovcová Lektorka tábory

Andrea Kitlerová Asistent tábory

Roman Duda Asistent tábory

Jakub Rek Asistent tábory

Radek Tonar Asistent tábory

Štěpán Vykypěl IT / lektor tábory, Nerf / back office

Zoltán Duna Externí právník

Jan Mikeš Asistent tábory

Viola Bláhová Asistentka tábory

Marie Šebelová Asistentka/lektorka tábory, vedoucí tan. kroužku

Olfi Ben Dhafer Asistent tábor pobyt.

Anežka Hofmannová Asistentka tábor pobyt.

Marie Včelišová Asistentka tábory

Jakub Roubal Lektor tábory

Tomáš Pinkr Lektor tábory

Stanislav Bílek Externí konzultant

Andrea Tetík Controlling / Back office / Asistent

Matin Skála Asistent tábory

Jana Snozová Lektor tábory

Martina Holubičková Asistent tan. kroužek

Markéta Suchá Asistentka tábory

Fečo Michael Asistent tábory

Lenka Laštovičková Lektor tábory

Jiřina Hercíková Kuchařka

Ilona Hladíková Kuchařka

Samuel Pokorný Asistent tábory

4.Interní provoz v roce 2020

Interní provoz zajišťovala Jana Vančurová v roli manažera - řešila prodej a komunikaci s
rodiči v rámci kroužků a táborů, fakturace a registrace. Jana převzala kompletně tvorbu web
stránek na akce. Jako minulý rok, Andrea Tetík zajišťovala back office a controlling a



částečně řešila prodej a komunikaci s klienty v rámci akcí TH. Již standardně jsme rozpočty
jednotlivých akcí tvořili společně vedoucí akce, většinou Jana Vančurová ve spolupráci s
Andreou Tetík za finance. Dohled nad celým chodem organizace měl předseda organizace
Petr Suchý.

Kroužky a ostatní akce mají jiný dopad na provozní náklady. Kroužky představují celoroční
činnost a tudíž vyžadují provozní zázemí. Rok 2020 byl jiný a jako ostatní organizace jsme
se snažili tento rok finančně ustát. Pokud to šlo, i individuálně jsme si zažádali o různé covid
pomoci. Ke konci roku 2020 jsme uskutečnili první online webinář - Výchovy kluků, pod
organizací Čtyřlístku.
Z nějakého důvodu jsme chytly správný čas na trhu a webináře se velmi povedly. Snažily
jsem se ve spolupráci se S. Barbry představit také širší téma, než Výchova kluků, ale to se
zatím neosvědčilo. Neumíme oslovit klienty. Je to dynamický trh a klienti mají spoustu
možností výběru v online světě vzdělávání.

Každý rok musíme revidovat finanční stránku provozu kroužků a bohužel dochází k tomu, že
kroužky s nízkou poptávkou nejsme schopni otevřít, protože jsou ztrátové. Máme několik
způsobů, jak dosáhnout vyššího zisku na kroužcích, abychom zajistili příspěvek na provoz a
nebo pokrytí zisku z jednoho kroužku na ztrátu jiného. Nejefektivnější je zvýšit průměrnou
cenu. Zde zvažujeme vliv na konkurenceschopnost a poměr toho, co v kroužku děti získají v
porovnání s cenou (pocit rodičů). Druhý způsob je navýšit počet dětí. Toto ale nepřinese tolik
peněz, plus se projeví ve vyšších nákladech na marketing, abychom zvýšili poptávku. Na
druhou stranu je možné, že dlouhodobě to zajistí vyšší počet dětí a tím odbyt. Jako jedna z
možností je zaměřit se na outdoorové kroužky při MŠ, kde vnímáme větší pole působnosti. V
roce 2020 jsme zažádali na MŠMT o dotaci na Akademie České Divočiny, která je
postavena na myšlence spolupráce s MŠ. Bohužel jsme dotaci nezískali. V poslední řadě
možností je získání dotace, která pokryje ztrátu.

5.Spolupráce, členství v mezinárodních a
celorepublikových organizacích

Jsme členy České rady dětí a mládeže - sekce Praha. Spolupracujeme se ZŠ Mnichovice,
MěÚ Mnichovice a OU Struhařov.

A.Záměry organizace na rok 2021



a) Produkty/Služby
V rámci opatření se snažit pokračovat v kroužcích, příměstských táborech a soustředit se na
klíčové aktivity - přirozený pohyb ve volné přírodě, rozvoj motoriky a praktického myšlení,
posilování samostatnosti a odpovědnosti, začleňování environmentální výchovy dětí do
našich kroužků, táborů. Velice důležitou výzvou se stává udržení volnočasových aktivit,
neboť vládní nařízení a restrikce zasahují do všech lidských sfér, i do společenského života.
Pokud si získáme rodiče na občasnou víkendovou výpravu na Zálesácích nebo přivedou děti
na předvánoční opékání buřtů a zůstanou s nimi u ohně, je to úspěch a důležité sbližování a
posilování vztahu rodič - dítě - klub.
Udržet si a utužovat vlastní stabilitu jak v osobních vztazích, tak i v ekonomické rovině.
Chodit s “očima otevřenýma”, neboť nejlepší lektoři a asistenti, prostě budoucí
spolupracovníci se většinou nehlásí na inzeráty.
Snažit se o získání základny pro děti a rodiče, jež nás obklopují.

b) Ekonomika
Usilovat o trvalou ekonomickou stabilitu - zlepšit získávání dotací, zaměřit se na menší
dotace, kde není kladen důraz na nadregionální působnost. Hodně dotací v roce 2020 byly
zaměřené na smazání rozdílu mezi žáky z důvodu opatření proti šíření Covidu a uzavírek
škol. Kromě úspěšné spolupráce s firmou BonaVita se nám nedaří nalézt dalších zdroje
fundraisingu.
Pokračovat ve snižování nákladů na provoz a zároveň zajištění toho, aby jednotlivé akce na
provoz vydělaly. Pokračovat v ustálení vnitřní kooperace a stylu práce, který zdá se směřuje
k samostatnosti a práci z domova ve spojení s tele-konferencemi. Musíme se učit
efektivnosti ve sdílení informací a potřeb v týmu.
Pokračovat v konání a nabízení webinářů. Rozšiřuje to portfolio Klubu.

c) Marketing
V následujícím roce nadále postupovat podle marketingového plánu.
Při probíhajících kroužcích se daří každý týden přidávat příspěvky na Facebook a tím se
Čtyřlístek hezky propaguje. Letos ale kroužky nebyly, proto se ani moc nedařila reklama na
této sociální síti.
Přes facebookové skupiny se hezky šíří reklama na tábory. Náš facebook byl dobře aktivní i
během léta, kdy jsme přispívali fotografiemi z táborů.
Další důležitou součástí marketingové strategie je stále tisk letáků a rozvoz. Kroužky
propagujeme v jednotlivých zařízeních a tábory v okruhu 20 - 30 km od Struhařova na
vývěsních plochách.
Bylo by dobré zjistit, jak často můžeme bezplatně přispět do kterého místního časopisu a
využívat to pravidelně, ať je o nás více slyšet.
Platí, že nejlepší reklamou nám určenou je stále mluvené slovo, proto se snažíme udržovat
si dobré jméno.



6.Souhrn
Do roku 2020 jsme vstoupili s očekáváním, zda bude schválena dotace na Akademii české
divočiny. Tento projekt je stále ve stavu rozpracování a bylo by dobré jej znovu oživit. Než
jsme se dozvěděli výsledky, celá republika vstoupila do lockdownu díky pandemii Covid. V
březnu jsme se stačili vrátit z tábora na Pencovce, který se hezky zaplnil a všem se moc
líbil. Vraceli jsme se už do domovů, nikoliv do práce, neboť většina všech zaměstnání se
přesunula do home officů. V tomto duchu probíhalo celé jaro. Tábory byly naplánované,
přípravy probíhaly, ale do poslední chvíle nebylo jasné, zda se uskuteční a za jakých
podmínek.
Tábory nakonec proběhly, sice za větších hygienických opatření, ale vlastně bez větších
potíží, abychom se v září snažili obnovit nabídku kroužků, v říjnu uskutečnili 2 lekce a poté
se opět vrátili do svých home officů.
10. - 11. 10. 2020 jsme ještě stačili uskutečnit setkání lektorů a asistentů v Srbsku, ale už za
účasti minima z nás.
I přes nemožnost provozovat naši činnost po většinu roku, jsme se na místním trhu udrželi
hlavně díky letním táborům. Rodiče stále činnost klubu vítají a podporují. Letos jsme poprvé
vyzkoušeli organizaci dvou pobytových táborů. První stanový ve Zruči nad Sázavou a druhý
chatkový v Českém ráji. I tento typ táborů si našel své přiznivce a hezky se ujal, proto
budeme pokračovat.
Tento rok jsme nečerpali žádnou větší dotaci a díky kapitálu z minulých let jsme se nemuseli
tolik obávat o finanční zajištění týmu. Ale stále vnímáme celoroční provoz bez přílivu kapitálu
z dotací jako nestabilní. Počty dětí na kroužcích se stále mění a přibývá nám hodně
mladších účastníků našich aktivit (Divočiny).
Příměstské tábory Prales a Nerf zaznamenaly opět velký úspěch. Snažíme se každoročně
navýšit jejich cenu min. o inflaci.
Populární jsou také NERF bitvy (turnaje v létě i v zimě, venku i v tělocvičně), na které
bychom se mohli v příštím roce zaměřit více, vytvořit strategii a přidat celkově do
marketingového plánu.

V souhrnu lze říci, že COVID jsme přežili velmi dobře, zejména díky týmové
soudržnosti, vytrvalosti a kreativitě.

Orgány
Předseda Ing. Petr Suchý
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název organizace - Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s.
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soudu v Praze, datum zápisu - 4. května 2016
sídlo organizace  - Luční 179, 251 63 Všestary
adresa kanceláře - Rudé armády 277, Strančice
statutární zástupce - Petr Suchý
Telefon - tel. 724 148 850
E-mail - petr.suchy@klubctyrlistek.cz
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bankovní spojení, číslo účtu - 2900996308/2010
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