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1. KDO JSME A CO DĚLÁME  

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s.,  je nezisková organizace, která vznikla v roce 2016 a od 

té doby se věnuje volnočasovým aktivitám a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Naším 

posláním je podporovat přirozený rozvoj osobností, bez zbytečných pravidel a pouček. K učení 

využíváme zážitkové pedagogiky Nejraději jsme s dětmi venku, na čerstvém vzduchu a rádi 

si s nimi přitom něco zahrajeme a zároveň je i něco naučíme.  

 

Našimi hlavními 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. 

 

Pořádáme kroužky, příměstské a pobytové tábory, víkendové akce i jednorázové jednodenní 

akce pro děti, ale i jejich rodiče. Dobrovolnicky se účastníme akcí pro děti, nejčastěji v tomto 

ohledu spolupracujeme s městem Mnichovice.  

 

Každoročně se snažíme o finanční nezávislost naší organizace. Tento cíl jsme v roce 2021 

splnili i díky využití dotační výzvy MŠMT Letní kempy. Účetní hospodářský výsledek roku 2021 

tak činil 183 tis Kč. Dlouhodobým cílem, na kterém průběžně pracujeme, je nahradit malou 

pronajatou kancelář za nemovitost, jež by byla využitelná a vhodná případně i jako prostor pro 

lesní školku, dětskou skupinu nebo tábořiště. Kancelář nám vystačí pouze pro administrativu 

a porady.  

 

Na veřejnosti, ve vztahu k dětem, rodičům i institucím, se snažíme o vstřícné, komunikativní 

jednání, s tím souvisí i dlouhodobé budování dobré pověsti. Snažíme se být vzorem také 

teenagerům, kterých je kolem nás nejvíce v období letních prázdnin na pobytových a 

příměstských táborech, kde nám pomáhají jako asistenti. Vedeme je k zodpovědnosti, 

ohleduplnosti a respektujícímu přístupu k dětem i rodičům. Mladé lidi se nám daří hledat, i si 

je udržet, což nás těší. Rádi bychom s nimi pokračovali ve spolupráci i v případě, že si najdou 

po dokončení školy hlavní pracovní poměr, ale to je velmi vzácné. 
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2.  LIDÉ, KTEŘÍ TVOŘÍ ČTYŘLÍSTEK 

 

 

Petr Suchý 

 

Zakladatel Klubu dětí a mládeže Čtyřlístek, předseda spolku, 

lektor outdoorových kroužků i hlavní vedoucí na pobytovém 

táboře. Mentor všech lektorů i asistentů, autor řady webinářů 

a knihy Tátohraní.   

 

 

 

 

Jana Vančurová 

 

 

Výkonná manažerka organizace, která je laskavou duší celého 

Čtyřlístku, a má na starosti především komunikaci s rodiči a 

veřejností. Je lektorkou kreativních i outdoorových kroužků, 

hlavní vedoucí na pobytovém táboře, zároveň má pod palcem 

všechny příměstské tábory i kroužky.   

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s námi pokračovala řada lektorů i spolupracovníků, např. Jarmila Drtikolová, 

Andrea Tetík a Barbora Bláhová. Nově jsme získali pro kroužek Divočiny v Říčanech 

zkušenou a osvědčenou lektorku Danielu Vítovou. Katku Raisovou v kroužku Atletika nahradil 

Jakub Hofta. Přibyla řada dalších spolupracovníků - většinou asistentů na táborech. V tabulce 

uvádíme seznam spolupracovníků ke konci roku 2021. 

 

Jakub Hofta Lektor atletiky 

Zlatko Šelíř Lektor tábory 

Daniela Vítová  Lektorka tábory, lektorka kroužku Divočiny 

Jarmila Drtikolová Lektorka outdoor, tábory 

Jan Černík Lektor tábory, Nerf 

Rostislav Teofil Lektor outdoor, tábory 

Markéta Čermáková Externí účetní 

Aleš Franěk Asisten outdoor, tábory 
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Anna Vančurová Lektorka tábory/ Grafička 

Barbora Bláhová Lektor tan.kr., asistent tábory 

Amálie Patzeltová Lektor tábory 

Jakub Zlámal Asistent, vedoucí tábory 

Monika Malovcová Lektorka tábory 

Andrea Kitlerová Asistent tábory 

Roman Duda Asistent, vedoucí tábory 

Jakub Rek Asistent tábory 

Radek Tonar Vedoucí tábory, Nerf 

Štěpán Vykypěl IT / lektor tábory, Nerf / back office 

Zoltán Duna Externí právník 

Roland Johnson Lektor tábor s angličtinou 

Lucie Koubová Lektor tábor s angličtinou 

Barbora Bláhová Lektor taneční kroužek, tábory 

Marie Šebelová Asistentka/lektorka tábory, vedoucí tan. kroužku, zdravotník 

Suchá Karolína Asistentka tábory 

Pavlína Králová Asistentka tábory 

Adam Hudut Asisten tábory, Nerf 

Jan Adamus Asistent tábory 

Tobiáš Jakoubek Asistent tábory 

Ondřej Jírů Asistent tábory 

Tomáš Pinkr Lektor tábory 

Stanislav Bílek Externí konzultant 

Andrea Tetík Controlling / Back office / Asistent 

Matěj Myška Asistent tábory 

Jana Snozová Lektor tábory 

Martina Holubičková Asistent tan. kroužek 

Marek Mušínský Asistent tábory 

Josef Zimandl Asistent tábory 

Barbora Kitlerová Asistent tábory 

Dagmar Kuprová Kuchařka 

Martin Košťál Asistent, vedoucí tábory 
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Jiřina Hercíková Kuchařka 

Vanesa Kraková Asistent tábory 

Petra Barladeanu Zdravotník pobytový tábor 

Ilona Hladíková Kuchařka 

Samuel Pokorný Asistent tábory 
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3. STATISTIKY NAŠÍ ČINNOSTI V ČÍSLECH 
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4. ČINNOST V ROCE 2021 

A.  KROUŽKY 

Realizace kroužků i v tomto roce, zejména během prvního pololetí, ještě zasáhly restrikce z 

důvodu onemocnění Covid-19. Částečné rozvolnění zahrnulo pouze naše outdoorové 

kroužky, mnichovická škola zůstala pro třetí osoby uzavřena. V druhé polovině roku 2021 už 

se zavedené kroužky vrátily do starých kolejí a mohli jsme pokračovat v původním režimu. 

Vždy jsme poctivě sledovali aktuální opatření, řídili se pokyny ČRDM a s napětím sledovali 

vývoj situace. Dodržování všech potřebných opatření po spuštění některých kroužků tak bylo 

náročné nejenom pro děti, ale zejména pro lektory, kteří museli vše hlídat.  

Primárním zaměřením pro tvorbu našich kroužků je outdoor. Ukazuje se, že se nám daří v 

tomto směru zaujmout hlavně předškolní děti a 

jejich rodiče. V průběhu letních měsíců se také 

snižuje věk dětí, účastnících se příměstského 

tábora Prales, což s tímto úzce souvisí. Zjišťujeme, 

že rodičům připadá důležité vést děti v tomto věku 

k lásce k přírodě a udržování dobrých vztahů s 

kamarády, tvorbě zážitků. Později ve škole se už 

děti i rodiče zaměřují více určitými směry a 

podporováním talentů, proto nezbývá čas a 

mnohdy ani finance na outdoorový kroužek. Dalším 

zaměřením našich volnočasových aktivit je sport a 

rukodělná tvorba. Úspěšný je kroužek Atletiky ve 

Strančicích, a také Taneční kroužek, který v se v 

druhém pololetí tohoto roku rozšířil kromě Mnichovic i 

do Strančic. Kreativní kroužky, jakými jsou Tvořílek a 

Šikula vede i nadále Jana Vančurová. 

Jsme si vědomi toho, že bychom potřebovali rozšířit 

řady lektorů zejména o mužské vedoucí, ale dobrým 

znakem je, že pokračují lektoři z roku loňského. Je to 

Jana Vančurová, která vede tři rukodělné kroužky a 

outdoorový kroužek v podobě Divočin ve Struhařově. 

O říčanské a strančické Divočiny se stará Jarmila 

Drtikolová. O struhařovské 

Divočiny se navíc dělí s 

Petrem Suchým, jež pokračuje i ve vedení mnichovických Zálesáků. 

Marie Šebelová pro nedostatek volného času opět nemohla 

pokračovat ve svém Tanečním kroužku, proto jej vede Barbora 

Bláhová. Strančické atletiky se opět ujal Jakub Hofta, jenž si ji vzal 

pod svá křídla už minulý rok. Tento model částečně pokračoval do 

druhé poloviny roku pouze s drobnými změnami. Zálesáky převzal 

od Petra Suchého jeho asistent a zaučující se lektor Rostislav Teofil. 

Do Říčan na Divočiny jsme opět získali k Jarmile Drtikolové i Danielu 

Vítovou. Petr Suchý pro velké pracovní vytížení v druhé polovině 

roku 2021 s lektorováním kroužků nepokračoval.  
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Ceny kroužků je vždy nutné do určité míry porovnat s konkurencí. Snažíme se držet na stejné, 

nebo alespoň podobné úrovni. Vždy stojíme před rozhodnutím, zda udělat kroužky na pololetí 

levnější tím, že upravíme počet hodin z 15 na 12, jako většina naší konkurence, nebo je nechat 

dražší a pokrýt skutečně skoro celé pololetí. Letos jsme opět zvolili první variantu. Cena 

kroužků se rozpadá na tzv. základ, který zaštítí hlavně administrativu klubu. Základ jsme 

nechali z loňského roku stejný tzn. 350,-Kč, zbytek rozúčtovali do 15 lekcí, jež vycházejí podle 

nákladů na provoz (platy lektorů a pronájem místností) na 73,- až 102,- Kč za jednu lekci. 

a) Pololetí 2021/1 (únor-červen) - Covid, kroužky jsou hodně omezené 

 

Lokalita Kroužek Lektor Počet dětí 

Říčany Srdíčko Divočiny Jarmila Drtikolová 9 

Mnichovice Zálesáci Petr Suchý 17 

Mnichovice Kreativní dílničky Jana Vančurová 11 

Mnichovice Šikula 1 Jana Vančurová 10 

Mnichovice Taneční kroužek Barbora Bláhová 18 

Mnichovice Šikula 2 Jana Vančurová 9 

Strančice Atletika Jakub Hofta 12 

Strančice Divočiny J. Drtikolová, P. Suchý 23 

Struhařov Divočiny Jana Vančurová 16 

CELKEM 125 

 

b) Pololetí 2021/2 (září-leden) - kroužky se pomalu rozbíhají  

 

Lokalita Kroužek Lektor Počet dětí 

Říčany Srdíčko Divočiny J. Drtikolová, D. Vítová 17 

Mnichovice Zálesáci Rostislav Teofil 16 

Mnichovice Kreativní dílničky Jana Vančurová 9 

Mnichovice Šikula 1 Jana Vančurová 8 

Mnichovice Taneční kroužek Barbora Bláhová 18 

Strančice Taneční kroužek Barbora Bláhová 8 

Mnichovice Šikula 2 Jana Vančurová 7 

Strančice Atletika Jakub Hofta 20 

Strančice Divočiny J. Drtikolová, P. Suchý 24 

Struhařov Divočiny Jana Vančurová 16 

CELKEM 135 

 

V prvním pololetí se kvůli Covidu kroužky nakonec většinou nekonaly. Proto jsme na první 

pololetí nepřipravovali rozpočet, protože vše bylo zakázáno protiepidemickými nařízeními. 

Nevypisovali jsme tedy žádné faktury. V roce 2020 jsme kroužkovné za nevychozené kroužky 

nevraceli s myšlenkou, že se dochodí následující pololetí, ale bohužel se tak nestalo. Tyto 

nevychozené kroužky jsme tedy začali řešit po opadnutí nejtvrdších covid opatření (v té době 

nebylo možné předjímat kroky státu) a částky v celkové výši 38 tisíc korun jsme vraceli na 
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podzim 2021, tedy v druhém pololetí roku.  Zvýšili jsme ceny kroužků na průměrných 1 700 

Kč/kroužek a po covidu se stále hlásí dostatečný počet dětí. 

 

B. TÁBORY 

 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRALES 

 

Díky situaci s nemocí Covid-19 jsme opět do poslední chvíle nevěděli, v jaké podobě tábory 

proběhnou, proto je všichni - hlavně rodiče, očekávali s jistými rozpaky. Každodenní měření 

teplot nakonec neznamenalo takové zdržování, jako prokazování bezinfekčnosti, do které 

spadalo testování nebo očkování. I v roce 2021 se některé tábory rušily z důvodu Covidu, ale 

u nás naštěstí vše proběhlo bez problémů. Velká 

většina rodičů dala u dětí přednost PCR testům, jež 

platily po celou dobu trvání tábora. Opět jsme byli 

vybavení dezinfekcí a mnohem více jsme dbali na 

hygienu a celkovou zdravotní stránku všech 

účastníků táborů. Díky dotačnímu titulu “Letní 

kempy” jsme skončili v provozním zisku, což nás 

velice upřímně “zahojilo” i v případě celoročního 

administrativního provozu klubu. Nadále jsme 

spolupracovali s firmou Bonavita, která nás zásobí 

svými cereáliemi po celé prázdniny. Vděčíme jí za 

oblíbené svačinky pro děti, které si vychutnávají až 

třikrát týdně. 

Příměstské tábory PRALES (neboli PRÁzdniny v LESe) jsou, dalo by se říct, naší vlajkovou 

lodí. Tradičně jsou velmi oblíbené a probíhají v překrásné lokalitě hustých lesů v okolí 

Struhařova a Svojetic, v Praze a v Hradci Králové. Děti si užijí spoustu zábavy pod vedením 

zkušených lektorů, celý den jsou venku na čerstvém vzduchu a aktivity jsou přizpůsobeny 

věku dětí v konkrétní skupině. V případě špatného počasí máme vždy předjednané záložní 

řešení, ale snažíme se zůstávat venku, pokud to alespoň trochu jde. Témata se na turnusech 

různě střídají, takže i děti, které jdou na více turnusů, se zaručeně nenudí. Všechny turnusy 

ale vždy spojuje jedno téma, tento rok se jednalo o různé zemské elementy. 

Kromě klasického PRALESA ještě letos proběhly i tři turnusy PRALESu s angličtinou, a dva 

turnusy PRALESu s tématikou NERF. 

 

 

Prales Struhařov/Svojetice 

 

Na letošním Pralese bylo velmi vidět, že máme efektivní zázemí. Letos se zúčastnilo 480 dětí 

(341 Struhařov + Svojetice, 107 Nerf a 32 angličtina).  

Celkem plánovaný počet byl 362 Prales, 72 Nerf a 36 angličtina, celkem 470. Plánovaný počet 

ve skupině je 18 dětí. Průměrný počet ve skupině reálný byl 18 dětí u Pralesa a Nerfu, 16 dětí 

na angličtině. Vyšší počet dětí na Nerf byl nejspíš daný dotací ČRDM, kterou jsme mohli 

poskytnout pouze dětem školního věku (podmínka, že v daný školní rok navštěvovalo dítě 

ZŠ). Proto se nám podařilo otevřít více skupin. 
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Prales Hradec Králové 

Příměstský tábor Prales v Hradci Králové jsme i v roce 2021 zopakovali, ale můžeme říct, že 

bez dotací by se nám tato akce nevyplatila. Kvůli velmi nízkému zájmu jsme se v průběhu léta 

rozhodli na Prales HK požádat u ČRDM o dotaci. Dotace je podmíněná školní docházkou 

dítěte. V Hradci se nehlásilo tolik dětí v tomto věku. Otevřeli jsme proto 2 skupiny pro celkem 

30 dětí.   

Počet dětí automaticky ovlivnil příjmy, které byly víceméně pouze z dotace. S ohledem na 

snížení nákladů jsme se snažili minimalizovat náklady jako je materiál, na úkor jiných zdrojů. 

Nejvíce se nákladově podílely náklady na realizaci a zázemí.  

 

 

Prales Praha 

I letos jsme pokračovali a pořádali příměstský tábor Prales v Praze. Novinkou byl jeden turnus 

s angličtinou. Po minuloroční vydařené expanzi se nám podařilo opět oslovit dostatečné 

množství zájemců. Nově každodenní zázemí zajišťoval Tomáš Pinkr za podpory Jany 

Vančurové.  

Celkem se zúčastnilo 57 dětí (z toho 10 dětí na angličtinu). V plánu byly 3 turnusy Pralesu a 

v realitě se uskutečnily dva. To vše mělo za následek nižší náklady na realizaci a jídlo. Také 

zde jsme čerpali pro děti školou povinné dotaci od MŠMT na Prales s angličtinou. Poslední 

den tohoto tábora přišla kontrola, která neshledala žádný problém. 

 

 

POBYTOVÉ TÁBORY 

a) Letní pobytový tábor Zruč nad Sázavou - Lovci pokladů 

 

Vybrané tábořiště “Bobři” - Zruč nad Sázavou bylo vytipováno Petrem Suchým. Toto tábořiště 

je klasické, stanové, outdoorové. Je obklopeno lesy, leží blízko u potoka. Nabízí 2 budovy - 

jedna je pro zázemí vedoucích - klubovna, druhá je marodka. Týden před táborem je celé 

tábořiště postaveno vč. třiceti stanů s podsadou a jídelny. Od víkendu před prázdninami je 

nutné tábořiště “hlídat”. Tábořiště pomáhali stavět Jana Vančurová, Anna Vančurová, Jan 

Černík a Rostislav Teofil. Na tomto místě jsme si tábor vyzkoušeli už v roce 2020, kdy proběhl 

Minecraft tábor. 

Tábor byl naplánován pod vedením Jany Vančurové, která byla zodpovědná i za etapovou 

hru. Naplánovala líbivé téma hledání pokladu svázané s hvězdnými znameními. Ještě týden 

před začátkem tábora chybělo 8 dětí, proto jsme se rozhodli využít dotaci Letní kemp od 

ČRDM pro 15 dětí. Pozvala děti rodičů, jež by si tábor nemohli dovolit, a udělala jim tak velkou 

radost. Program začal 1.7.2022 a ve stanech bylo všech 60 dětí.  

V roli zdravotníka jela opět Marie Šebelová, jako vedoucí se o své skupiny starali Jan Černík, 

Rostislav Teofil, Anna Vančurová a Roman Duda, který nahradil Amálii Patzeltovou, jež 2 dny 

před začátkem tábora onemocněla. V roli asistentů jsme přivítali opět Jakuba Reka, Jakuba 
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Zlámala a nově potom Martina Košťála a Vanesu Krakovou. Jídlo a pití zajišťovaly naše skvělé 

kuchařky Jiřina Hercíková a Ilona 

Hladíková.  

Tábor se rozběhl s problémy - nevyšel 

dobře první rozbor vody a celou polovinu 

tábora vedle umývárny byla cisterna s 

pitnou vodou. Dále druhý den přestala 

svítit světla v celém objektu kuchyně a 

poradní místnosti, protože aku-baterie, 

které zde slouží jako zdroj energie, svým 

výkonem nestačily.  

I přes tyto potíže byl tábor krásný, 

všichni pracovali tak, jak měli, protože už 

jsme nejeli na neznámé místo. Vedoucí 

i děti, všichni si tábor skvěle užili. 

 

Táborové role 

Hlavní vedoucí, zásobovač Jana Vančurová 

Vedoucí  Anna Vančurová 

Vedoucí  Jan Černík 

Vedoucí  Rostislav Teofil 

Vedoucí Roman Duda 

Asistent Vanesa Kraková 

Asistent Jakub Rek 

Asistent Jakub Zlámal 

Asistent Martin Košťál 

Zdravotník Marie Šebelová 

Kuchařky Jiřina Hercíková 

Ilona Hladíková 

 

Velkou oporou byli Jan Černík a Anna Vančurová, kteří tu trávili nějaký čas jako výpomoc již 

v loňském roce. Jan Černík je autoritativní a skvěle zvládá starší kluky. Ve spojení s Martinem 

Košťálem, jež je hodně energický, jim to skvěle ladí. Anna Vančurová je zase velmi vnímavá 

a citlivá, je u dětí, hlavně u dívek, hodně oblíbená. Když na to přijde, zvládne vedoucího i 

asistenta zároveň. Rostislav Teofil se těšil na kluky, neboť má doma dvě malé slečny, a přijel 

hodně natěšený. Velmi trpělivě čelil výzvám věčného zapomínání malých chlapců spolu s 
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asistentem Jakubem Zlámalem, který si letos vyzkoušel roli vedoucího na Pralese a osvědčil 

se skvěle. Poslední oddíl vedl Roman Duda, který se nabídl místo nemocné Amálie 

Patzeltové. Spolu s Vanesou Krakovou v roli asistenta si s dívkami poradil dobře. Neboť 

překvapením bylo genderově vyvážené složení celého tábora. Zúčastnilo se ho 30 chlapců a 

30 dívek a tak Roman vedl právě dívky, které si ho oblíbily, přičemž Vanesa vynahrazovala tu 

pečovací část. 

Změnou oproti loňsku byla samostatná zdravotnice. Loni ještě naše zdravotnice Marie 

Šebelová vedla i jednu skupinu dětí a tak se v ošetřování a zapisování do zdravotního deníku 

střídala s hlavní vedoucí. Letos už vykonávala pouze funci zdravotníka a proto vše stíhala s 

přehledem a mohla i vypomáhat u menších chlapců v oddílu Rosti a Jakuba Zlámala. 

b) Letní pobytový Akční tábor (Vyskeř) 

 

Již druhým rokem jsme pořádali pobytový tábor na dva turnusy, tedy celkem 14 dní. Někteří 

účastníci po týdnu odjeli a přivítali jsme jiné, někteří zůstali na celých 14 dní. Komplikací byla 

v té době platná opatření proti pandemii Covid-19, kdy PCR testy byly platné pouze 7 dnů, 

účastníci tábora, kteří zůstávali na oba dva turnusy teda musela naše zdravotnice v půlde 

znovu přetestovat. Vše se ale naštěstí obešlo bez problémů. Tentokrát jsme zahrnuli témata 

jak pro chlapce, tak i pro holčičky. Po oba turnusy tak běžely paralelně témata Nerf a 

Taneční tábor s celotáborovou hru na motivy filmu Ready player One.  

C.  DALŠÍ AKCE 

Zimní tábor 2021 - ZRUŠEN z důvodu COVID 

 

Zimní tábor jsme plánovali už od září 2020, kdy jsme nabídku vystavili na webové stránky. 

Kapacita se rychle naplnila, ale nakonec nebylo možné jej zrealizovat kvůli pandemii Covid. 

Na ubytování jsme neplatili ani zálohu, a uhrazené částky jsme tak všem klientům vrátili v plné 

výši. 

Lektorské školení  

 

Zdravotní školení před tábory, které začíná být povinné pro všechny, co se účastní našich 

táborů v roli vedoucích nebo asistentů, se konalo 4. - 6. 6. 2021. Skládá se ze tří bloků. V 

prvním se učíme umělé dýchání z úst do úst, v druhém zástavu krvácení a ve třetím 

probereme výbavu lékárničky. Schází se nás tu opravdu velký počet, cca 50-70 účastníků vč. 

rodinných příslušníků. V rámci lektorského školení se i řeší podpisy smluv na celé léto. Opět 

školili Tomáš Pinkr, jež celé školení zaštiťuje, Daniela Vítová, a nakonec Jana Vančurová. 

Toto školení je důležité nejen pro ty, co si potřebují osvěžit zdravovědu, ale i pro všechny, jež 

se účastní pobytových táborů. Řeší se tu také příprava a celotáborová hra. 

Akce jako vždy proběhla v přátelském duchu, neboť se na sebe všichni už těšíme. 

Vždy po táborech je dobré se ještě sejít a probrat všechny zpětné vazby, dokud jsou v živé 

paměti. Proto jsme naplánovali setkání v Deštném v Orlických horách na 8. - 10.10 2022 a 

sešlo se nás tu celkem 26.  

Celkové výdaje setkání jsou zahrnuty v položkách Prales 2021. 
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Víkendové výpravy 2021 

 

Víkendové výpravy se v první polovině tohoto roku v rámci restrikcí opět nekonaly. V druhé 

polovině roku, tj. v prvním pololetí školního roku 2021/2022, připravil lektor Zálesáků Rostislav 

Teofil pro kluky 2 výpravy bez přespání. Na přespávací akci se nepřihlásil dostatečný počet 

dětí. Chlapci si většinou vylepšují bunkr, hrají hry, na ohni si opěčou buřty a v kotlíku uvaří 

čaj, což je baví moc. 

Borec 

 

V rámci lockdownů a covidových opatření nás velmi mrzelo, že se nemůžeme s dětmi setkávat 

a mysleli jsme na to, jak musí stále sedět doma. Proto jsme se rozhodli připravit pro ně 

samostatnou aktivitu. Vymysleli jsme soubor úkolů, jež jsme pojmenovali Borec. Děti je měly 

splnit a za zaslaný pracovní list jim byla odeslána 

přes Zásilkovnu, nebo osobně, doručena medaile 

příslušného stupně Borce. Bylo připraveno 

celkem 5 stupňů úkolů, takže děti nejdříve dostali 

medaili žlutou, poté zelenou, modrou, červenou a 

nejvyšším stupněm byla duhová. Úkoly jsme 

připravili hodně podobně jako při plnění Bobříků - 

jako např. běh, koordinovaný pohyb, hod, mlčení, 

apod. Připravili jsme facebookovou kampaň, ale 

brzy jsme zjistili, že s podmínkou potvrzení úkolů 

od rodičů je problém. Je málo takových, kteří by 

většinu chtěli plnit se svými dětmi, a tak jim to 

nepřišlo tolik lákavé. Podmínkou totiž byl podpis 

a odsouhlasení rodiče na pracovním listu, že dítě 

daný úkol splnilo a kdy.  

Podle obtížnosti byl tedy Borec byl rozdělen do 5 

stupňů. Formát produktu byl takový, že rodiče kupovali dětem zadání úkolů pro jednotlivé 

stupně. Ceny byly také odstupňované od 150 Kč (Borec 1), 165 Kč (Borec 2) až 225 Kč (Borec 

5). Nejvíce se prodalo prvního stupně (38 lidí). Medaile se nám podařilo pokrýt z dotací na 

letní kempy.  

Z finančního hlediska byla sice ztrátová, ale určitě nám pomohla z hlediska marketingu a 

udržování povědomí o činnosti Klubu i v období restrikcí a lockdownů.  

Fresh Boost setkání s rodiči 

 

V rámci Covidových opatření a lockdownů nás napadla také další aktivita určena pouze pro 

rodiče. Připravili jsme hodinové online setkání a povídání o potížích spojených s pobytem 

doma, online výukou našich dětí atd. Proběhla 2 jarní online setkání v rámci měsíce března, 

která vedli Petr Suchý a Jana Vančurová. Dále jsme již v setkáních nepokračovali. 
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Cubex 2021 

 
V roce květnu roku 2021 jsme opět uspořádali turnaj ve skládání rubikovy kostky. Tentokrát 

už naštěstí fyzicky v sále OU ve Světicích. Účastnilo se však nakonec jen 8 platících 

soutěžící, takže akce byla finančně ztrátová. Tuto akci jsme již neopakovali. 

NERF bitvy 

 

V roce 2021 jsme od obce Tehov získali dotaci ve výši 4,5 tis Kč na Nerf bitvu, která se konala 

19. 6 2021 na pumptrackovém hřišti v Tehově. Přihlásilo se celkem 30 dětí a celou akci vedl 

Petr Suchý. Další Nerf aktivity se díky covidovým opatřením nekonaly. 

 

Dětský den 2021 

 

I v roce 2021 se nám podařilo zorganizovat dětský den v Mnichovicích. Konal se i přes 

covidová opatření, opět jsme připravili trasu, na kterou se vycházelo přesně podle vyplněné 

přihlášky, každých 15 minut nejvíce 8 dětí s rodiči. Děti plnily úkoly, získávaly razítka do 

pracovního listu, a na konci dostaly odměnu. Tento typ her děti opravdu baví. Není hektický a 

stresový a úkoly si užijí všichni včetně rodičů. Vycházelo se opět z Masarykova náměstí a 

končilo se na stejném místě. Trasa byla upravena kvůli loňským potížím s majiteli pozemků 

kolem Zitova mlýna a procházela kolem kostela a farské louky. Vše bylo přizpůsobeno i účasti 

kočárků. Město věnovalo dotaci 5 tis Kč, kterou jsme vyúčtovali a měli jsme dovoleno vybírat 

od účastníků vstupné. 

Výkony byly částečně dobrovolnické (příprava a organizace). Na místě bylo také možné koupit 

drobné hračky. Dále jsme díky nízké dotaci od Města Mnichovice vybírali startovné 50 Kč/dítě. 

V balíčku pro každé dítě byla drobnost věnovaná MěÚ a hodnotné cereálie z Bonavity, které 

jsme také získali i letos darem. 

Akce nám velmi pomáhá ve vztazích s Městem Mnichovice, vedení města se moc líbí, proto 

letos proběhl už druhý ročník a budeme se snažit v příštím roce pokračovat. 

Účast potvrdilo 146 dětí, některé nepřišly, ale kompenzovaly to jiné děti, počasí nám celý den 

přálo, takže reálná účast byla 142 dětí. 

Akce Tátohraní 

 

V roce 2021 jsme pokračovali v online akcích pod hlavičkou Tátohraní (v rámci aktivit Klubu 

Čtyřlístek, který má pro pořádání akcí vytvořenou infrastrukturu). Pro prodej jsme začali 

používat systém FAPI a zřídili jsme platební bránu pro platby kartou (lze použít na všechny 

produkty TH a KC). 

Pokračovali jsme ve webinářích o Výchově kluků, zopakovali jsme dvakrát seriál (únor a říjen) 

a zkusili jsme také jeden webinář na téma VK pro předškolní věk v rozšířené 2,5h verzi. Už 

se nám nepodařilo zopakovat takový úspěch jako při prvním seriálu 10/2020. Z nějakého 

důvodu se webináře už nesdílely takovou rychlostí po Facebooku. Zkoušeli jsme také 

placenou reklamu na Facebooku, ale nemělo to výrazné dopady na zájem. Potýkáme se 
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dlouhodobě s tím, že neumíme pracovat s online reklamou, využívat nástroje Facebooku 

(spíše nám Facebook přijde nepřehledný a nesrozumitelný) a největší kámen úrazu je asi to, 

že nemáme člověka, který by se tomu systematicky věnoval.  

Do webinářů jsme v roce 2021 zpracovali také jiná témata. V lednu jsme uspořádali webinář 

S. Barbry pro matky, které jsou na výchovu samy. Bohužel toto téma nemělo velký ohlas. 

Další témata byla finančně ztrátová, protože jsme realizovali náklady na přípravu. Celkem se 

to týkalo 5 témat: Jak planout a nevyhořet, Otcovská iniciace, Výchova dívek, Cesta zdraví a 

Táta aktivní vzor pro syna a dceru.  

V roce 2021 jsme navázali kontakty a webináře nebo semináře pořádali s dalšími 

organizacemi, jako třeba s Vikýrkem, MAS Říčany, MAS Polabí, A-centrum Praha. 

Další aktivitou v této oblasti je pak prodej knihy Tátohraní, od autora Petra Suchého. V roce 

2021 jsme nedělali žádné výrazné změny v prodeji knihy. Proto evidujeme pouze náklady na 

balné a poštovné a část nákladů na tisk (poměrná část faktury z posledního tisku ve 2020).  

 

Dobrovolná činnost 

V rámci chodu našeho Klubu probíhá řada činností na dobrovolnické bázi. Ale přijde nám to 

tak přirozené, protože děláme to, co nám dává smysl. V rámci dobrovolnictví se tak všichni 

spolupracovníci účastní zejména na marketingu v okolí - roznos či rozvoz letáků, distribuce 

po školách a školkách. Zároveň v tomto režimu probíhají i všechny přípravy na kroužky, a to 

nejenom přípravy programu, ale mnohdy i ty přípravy fyzické - materiál, věci apod. Obdobně 

se řada z nás dobrovolně účastní veřejných akcí pro děti, jako je třeba Dětský den v 

Mnichovicích. 

Nutno dodat, že i např. víkendové výpravy pro děti z kroužků pořádají lektoři na úkor svého 

vlastního volného času.  

 

5. INTERNÍ PROVOZ - JAK JSME HOSPODAŘILI 

V ROCE 2021 

 

Interní provoz zajišťovala Jana Vančurová v roli manažera - řešila komunikaci s rodiči v rámci 

kroužků a táborů, rozvoj Klubu. Jana převzala kompletně tvorbu web stránek na akce. Jako 

minulý rok, Andrea Tetík zajišťovala back office, HR, controlling, prodej a komunikaci s klienty 

v rámci akcí Tátohraní. 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.  

 

Z našeho pohledu je lepší sestavovat plán konzervativnější, protože jako neziskovka máme 

omezené možnosti hradit nepředvídané náklady, které budou v konečném důsledku 

likvidační. Naše efektivita je významně ovlivněna také tím, že vykazujeme hodně 

dobrovolnických činností a hodin. 
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Z dlouhodobého ohledu udržení existence Klubu musíme hlídat především to, abychom na 

provoz akcemi vydělali a klub nebyl ztrátový, což by posléze muselo vést k ukončení činnosti. 

Provozní náklady tak musí být pokryté z výnosů kroužků, táborů a akcí. 

 

Kroužky a ostatní akce mají jiný dopad na provozní náklady. Kroužky představují celoroční 

činnost a tudíž vyžadují provozní zázemí. Rok 2021 byl stále ovlivněn opatřeními státu a 

situací kolem pandemie covid a jako ostatní organizace jsme se snažili tento rok finančně 

ustát. 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. Podmínkou ale je dosažitelnost lesa nebo parku, což limituje výběr školek. 

 

V průběhu roku jsme pokračovali v online webinářích a do světa jsme vyslali produkt Borec. 

Jakmile opatření opadla, zorganizovali jsme Nerf bitvu, CUBEX a Dětský den v Mnichovicích.  

 

V prostoru webinářů a seminářů stále neumíme oslovit klienty. Je to možná i tématy. Je to  

dynamický trh a klienti mají spoustu možností výběru v online světě vzdělávání. 

 

6. FUNDRAISING A EKONOMIKA 

Fundraising 

 

Klub se dlouhodobě pohybuje v zóně, kde je těžké získat dotaci. Často nejsme schopni 

sestavit konkurenceschopný rozpočet pro dotaci, protože jsme malá organizace. 

Rok 2021 však byl přesto v tomto ohledu vydařený, neboť jsme získali dotaci Letní kempy ze 

dvou zdrojů - MŠMT (přímo) a ČRDM (nepřímo). Jednalo se o stejnou dotaci vyhlášenou 

MŠMT jako kompenzaci dětem období covidu a on-line výuku. Pro nás výrazným omezením 

byla cílová skupina dotace - žáci ZŠ. V podmínkách dotace také bylo striktně stanoveno, že 

rodiče nesmí nic hradit. Dotaci čerpanou přes MŠMT jsme uplatnili pro 3x skupinu dětí 

příměstského tábora Prales s angličtinou a 4x skupinu dětí příměstského tábora Nerf ve 

Svojeticích. Dále jsme se rozhodli využít nabídku od ČRDM, jejíž jsme členem, k čerpání další 

dotace, protože přibývalo přihlášek na tábory “zdarma” a v případě Hradce Králové jsme nebyli 

nuceni tábor rušit. Využili jsme tak ještě celkem 2 výzvy v červenci ( 1 skupina dětí pro tábor 

Jumanji a 1 skupina dětí pro příměstský tábor Prales v HK) a další 3 výzvy v měsíci srpnu (pro 

2x skupinu příměstského tábora Nerf a 1x Prales v HK).  

 

MŠMT  

příjem 315 000 
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DPP -138 100 

admin DPP+FA -42 000 

materiál, jídlo -134 900 

ČRDM  

materiál, jídlo -113 981 

DPP ČRDM -88 000 

 

Celkem jsme tak využili dotační výzvu “Letní kempy”, ať už přímo nebo nepřímo, pro 12 skupin 

vždy po min. 15 dětech a dvou vedoucích, tj. 180 dětí u nás absolvovalo tábor bezúplatně. To 

je dobrá zpráva nejen pro naše příznivce, ale i dobrý marketingový tah. 

 

Důležitou součástí fundraisingu pro rok 2021 byly opět dary od firmy 

Bonavita, které jsme s díky využili na všechny tábory, na odměny pro 

Dětský den v Mnichovicích a ještě zbylo. Kdybychom spočítali 

celoroční dary (ve formě cereálií, prodejní ceny) od firmy Bonavita, 

dobereme se k částce 30-40t., což velmi pomáhá celému klubu zůstat 

v černých číslech. 

Dále nás v naší činnosti podpořili město Mnichovice a obec Tehov. 

Všem našim podporovatelům mockrát děkujeme!! 
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7.  SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V 

ORGANIZACÍCH 

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek je členem České rady dětí a mládeže - sekce Praha. 

Spolupracujeme se Základní školou v Mnichovicích, Městským úřadem Mnichovice, 

Mateřskou školou Strančice, Mateřskou školou Struhařov, Mateřskou školou Srdíčko v 

Říčanech, ale i TJ Sokol Strančice a Obecním úřadem Struhařov. Do příštího roku plánujeme 

spolupráci posilovat. 

8.  NAŠE CÍLE A ZÁMĚRY PRO ROK 2022  

Produkty/Služby 

Snažíme se o pokračování v celoroční činnosti klubu, tj. kroužcích, a to nabídkou takových 

typů, jež mají dlouhodobě úspěch u dětí, nebo kde nemáme konkurenci (Divočiny). 

Soustředíme 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 z dlouhodobého hlediska nevycházejí úplně ziskově a ostatní 

aktivity je musí dotovat. Stále ale z hlediska obsazenosti táborů a možnosti získat dotaci, kde 

je podmínkou většinou celoroční práce s dětmi a mládeží vychází, že provozování 

volnočasových aktivit má velký smysl. Jsme také v neustálém kontaktu s rodiči našich dětí a 

to je velmi důležité. Příjemným vystupováním a proaktivním přístupem se snažíme o dobrou 

pověst klubu a posilujeme tak vztahovou rovnici klub - dítě - rodič. Občas se nám daří 

nadchnout rodiče ke spolupráci nejen v rámci marketingu, což je velice vzácné. Ale jakýkoliv 

povedený druh spolupráce s rodiči je pro nás velmi významný, neboť prodeje se stále 

uskutečňují nejvíce na základě mluvené reklamy a doporučení. 

S koncem kroužků v červnu přicházejí na řadu tábory, jak příměstské, tak ty pobytové. Naší 

snahou je si dále upevňovat své místo na trhu, více se dostávat do povědomí potenciálních 

účastníků a spolupracovníků. Dalším záměrem je vytipování nových lokalit pro pořádání 

příměstských táborů, neboť se pomalu do Struhařova/Svojetic všichni nevejdeme. S tím úzce 

souvisí výchova nástupců v roli vedoucích nebo hlavních vedoucích, pokud mluvíme o 

pobytových táborech, které bychom také rádi postupně navýšili. 

Ekonomika 

Našim cílem v této oblasti je především usilovat o trvalou ekonomickou stabilitu - lépe uchopit 

celé vedení klubu tak, aby se dařilo lépe vyhledávat dotační výzvy vč. fundraisingových 

příležitostí. Zlepšit komunikaci s městskými i obecními úřady, což také souvisí se získáváním 

dotací menšího rázu.  

Pokud bychom dokázali nalézt budovu, jež by se dala využívat přes den např. k provozování 

dětské skupiny, snížily by se náklady na celkový provoz, neboť by nájemné kanceláře, energie 

a ostatní přešlo do výdajů v účetnictví právě dětské skupiny.  

Pokračovat s oslovování místních firem s možností jejich podpory jako např. naše spolupráce 

s firmou Bonavita, jež považujeme za velmi přínosnou a jsme za ni vděční.  
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Marketing 

V následujícím roce budeme nadále postupovat podle nastaveného marketingového plánu.  

Nejlepší reklamou stále zůstává doporučení od našich stoupenců, tj. rodičů dětí, které u nás 

absolvují kroužky nebo tábory a jsou s naším přístupem spokojeni. Dalším důležitým 

marketingovým kanálem je Facebook. Každotýdenní pravidelné příspěvky ukazují na aktivní 

činnost klubu a dobře působí na okolí. Přes facebookové skupiny se daří hezky propagovat 

akce, které to potřebují. Oslovujeme své zákazníky také formou smart mailů, v čemž budeme 

rozhodně pokračovat. 

Další důležitou součástí marketingové strategie je stále tisk letáků a fyzický rozvoz po okolí. 

Kroužky propagujeme v jednotlivých zařízeních a tábory v okruhu 20 - 30 km od Struhařova 

na vývěsních plochách. Do místních časopisů přispíváme pravidelně před tábory cca v dubnu, 

ale bylo by dobré přispívat celoročně, aby o nás klienti slyšeli pravidelně. 

V neposlední řadě je fungující reklamou dobrá pověst, o což se snažíme celoročně. 

 

9. ZÁVĚREM 

Do roku 2021 jsme vstoupili s nejistotou, protože běžela další vlna restrikcí kvůli pandemii 

Covid-19. Kroužky byly pozastavené a nebylo jasné, kdy dojde k obnově. Nebylo jasné, zda 

se uskuteční Zimní tábor a poté i všechny letní aktivity. S optimismem v žilách jsme vše 

připravovali a na začátku února 2021 spustili přihlašování. Zimní tábor se nakonec z důvodu 

Covidu nekonal, ale začalo se stále více mluvit o dotační výzvě Letní kempy. Po dlouhém 

přemýšlení jsme se rozhodli této dotační výzvy využít. Klubu to přineslo mnohem více práce 

se zpracováním podkladů a materiálů k závěrečným zprávám. Ale možností připravit tábor 

zdarma pro naše děti jsme nadchli rodiče a přihlásilo se tak např. na Nerf příměstský tábor 

mnohem více dětí, proto jsme byli nuceni podávat další žádost už nepřímo přes ČRDM. Ze 

čtyř skupin, které jsme naplánovali a většinou se naplní, jich bylo po zveřejnění informace o 

táboru zdarma, najednou šest. Než bylo jasné, že jsme splnili podmínky a dotaci nám přidělí, 

objednávali rodiče tábory za normálních podmínek. Proto jsme museli po obdržení informace 

o dotaci některé peníze vracet. 

Ještě v polovině měsíce června nebylo jasné, za jakých podmínek se tábory uskuteční, nebyly 

známy informace o platnosti testů a dalších omezeních. Opět jsme každé ráno měřili teploty 

a dbali na zvýšenou hygienu u všech, včetně používání bezoplachových dezinfekcí. Tábory 

ale nakonec proběhly bez větších potíží.  

V září jsme se pustili do přípravy kroužků a těšili se, že se budou moci konat bez předchozích 

restrikcí. Obnovili jsme kroužky ve strančické sokolovně a školce, v mnichovické škole, ve 

struhařovské školce a v MŠ Srdíčko v Říčanech. Celkem to byly 3 kroužky outdoor pro 

předškoláky Divočiny, 3 sportovní kroužky, 3 rukodělné a 1 outdoor kroužek pro první stupeň. 

I když se nám v roce 2021 podařilo dotaci čerpat, v dalším roce se to podařit nemusí, a tak 

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), na 

které dotaci na volnočasové aktivity od MŠMT napasovat nelze.  

Příměstské tábory Prales a Nerf zaznamenaly opět velký úspěch. Jsou velmi oblíbené u dětí, 

kteří se na ně pravidelně vrací. Pracujeme s jejich cenou tak, abychom reflektovali zvyšující 

se náklady, ale rodiče si stále mohli dovolit poslat děti na prázdniny v lese.   
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V souhrnu lze říci, že jsme rádi, že jsme COVIDové období přežili, přežili jsme ho vlastně 

nejlépe, jak jsme uměli, a to zejména díky týmové soudržnosti, vytrvalosti a kreativitě. 

Budeme do budoucna doufat, že už nás další podobné události nepostihnou, a budeme 

se těšit, co nového přinese rok 2022. 

 

 

 

10.  KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s.

 
 

zapsaný  pod L 64990 vedené u Městského 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 

IČO - 4943911 

bankovní spojení, číslo účtu - 2900996308/2010 

webové stránky - klubctyrlistek.cz  

Facebook - https://www.facebook.com/KlubCtyrlistek 
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