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ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2014 se našemu sdružení dařilo. Našich pravidelných aktivit se zúčastňovalo více než
400 lidí z Klecan a okolí, velikou návštěvnost měly i naše jednorázové či nepravidelné akce .
Po celý rok jsme „bydleli“ v prostorách Rychty, které nám zapůjčilo město. Zájem o kroužky
a kurzy Pravého Hradce rostl úměrně tomu, jak se Klecany rozrůstají a do nových domů se
stěhují hlavně rodiny s malými dětmi a matkami na mateřské dovolené. Pokračovala
spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v Klecanech. Do "Babiččiny zahrádky"
podporované nadačním fondem České spořitelny přicházejí pracovat maminky s dětmi a
oživují tak život seniorů. Ti již v zahradě nemohou pracovat, ale mohou pozorovat, jak
zelenina i květiny rostou a mohou se těšit na úrodu brambor, rajčat, okurek nebo fazolek.
Významnou událostí konce roku 2014 byla Pouť důvěry na zemi v Praze. Desetitisíce
mladých lidí z celé Evropy se od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 setkaly v Praze na
evropském setkání mladých. Bylo to další zastavení na pouti, kterou organizuje komunita
Taizé. Dvaceti pěti poutníkům z Ukrajiny, Polska, Maďarska a Francie jsme poskytli přístřeší
v našem sídle v Klecanech.
Díky tomuto zázemí jsme rozšířili některé aktivity Klíčku, založili „předškolu“ – kroužek pro
děti s odkladem školní docházky, chovatelský kroužek a kroužek stolního tenisu a šachový
kroužek jsme zaregistrovali do Šachového svazu.
V hudební zkušebně RocKle se schází pár mladých muzikantů a v pravidelném kurzu se učí
skupinové hře.
Naši nabídku příměstských táborů jsme rozšířili i na období mimo hlavní letní prázdniny. Jde
o další naši aktivitu, která se setkává s velikým ohlasem mezi klecanskými rodiči a jejich
dětmi.
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2014 pomáhali. Jejich výčet by přesáhl možnosti této
výroční zprávy, patří sem od města Klecany přes MPSV, Českou spořitelnu, nadaci VIA,
Nadační fond Albert, Nadační fond Avast, soukromé i firemní dárce až po naše lektory,
dobrovolné pomocníky a příznivce včetně návštěvníků našich aktivit a akcí. I nadále platí, že
přivítáme jakékoliv náměty nebo i nabídky spolupráce. Stojíme o Vaše názory, náměty a
přání!

ÚDAJE O ORGANIZACI
Poslání
Posláním spolku Pravý Hradec je prosazovat principy občanské společnosti, péče o rodinu,
děti, mládež a seniory, pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel k integraci do společnosti
a úsilí o celkový rozvoj kulturního dění a vzdělávání ve městě Klecany.

Vize
Obyvatelé Klecan vnímají své město jako příjemné místo k životu pro všechny bez rozdílu
věku, pohlaví, sociálního postavení, národnosti a zdravotního stavu.

Činnost:







Organizace volnočasových aktivit a příležitostí k setkávání pro děti i dospělé včetně
seniorů;
organizace aktivit pro rodiče s malými dětmi;
aktivizace seniorů;
organizace neformálního vzdělávání pro všechny generace;
organizace sportovních aktivit;
organizace kulturních a společenských akcí pro veřejnost

Struktura sdružení

Nejvyšší orgán:
Členská schůze

Výbor:
Zdeňka Tomášová
Pavla Křemenová
Mgr. Alena
Václavíková

Členové

Předsedkyně,
statutární
zástupkyně:
Zdeňka Tomášová

Zaměstnanci

Dobrovolníci

Organizační jednotka:
Klub rodičů a dětí Klíček
www.klubklicek.cz
Vedoucí: Pavla Křemenová

ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2014
Pokračujeme ve své činnosti zaměřené zejména na volnočasové aktivity občanů Klecan a
okolí, seniory a mládež. Rozšířili jsme nabídku aktivit pro děti, dospělé i seniory: vznikl nový
oddíl biatlonu, seniory jsme se pokoušeli zaujmout různými nabídkami. U DPS pokračujeme
v budování Babiččina dvorečku a zahrádky. Otevřený klub slouží dětem a mládeži stále jen
dvakrát týdně.

Dlouhodobé projekty:
Klíček
- vedoucí: Pavla Křemenová
Klub rodičů a dětí Klíček nabízí řadu aktivit pro rodiče a jejich děti od nejmenších (kojenců)
až po školáky. Klíček je naším nejstarším a největším projektem. Z jeho počátku zůstalo to
hlavní – lektory a lektorkami aktivit jsou převážně maminky a tatínkové klecanských dětí,
vesměs profesionálové a odborníci na danou problematiku (např. logopedka,
fyzioterapeutka, tanečnice, lékařka, fotograf, výtvarnice, hudebnice, psycholožka, atd., atd.).
Sami přicházejí s novými nápady a náměty na rozšíření nabídky. V Klíčku nalezli uplatnění
pro svou odbornost a současně přivýdělek. Činnost klubu byla v r. 2014 opět podpořena
Ministerstvem práce a sociálních věcí – jde o projekt „Posílení rodičovských kompetencí“,
který v rámci klubu realizujeme.

Předškola
- vedoucí: Iva Horová
Jedná se o přípravu dětí s odkladem školní docházky na hladký vstup do školy. Probíhá
jedenkrát týdně. V roce 2014 se zúčastnily 4 děti a oslovili nás rodiče dětí s výraznějšími
hendikepy, proto nevylučujeme do budoucna zaměření péče o děti se specifickými potřebami
rozšířit. Připravujeme Zábavnou školu po škole, kde by si žáci prvních až třetích tříd
procvičovaly látku, která jim dělá problémy, zábavnou formou v malé skupině.

Biatlon
- vedoucí: Jakub Červenka
Skupina rodičů v čele s Jakubem Červenkou založila klub biatlonu. Pravý Hradec jim
dodal právní subjektivitu, finanční zázemí a podělil se s nimi o prostory v Dolních kasárnách,
které má zapůjčené od města. Klub biatlonu Pravý Hradec je zaregistrovaný u Českého
svazu biatlonu. 10 dětí jednou týdně trénuje běh, fyzickou kondici a střelbu za zbraní
dlouhodobě zapůjčených od Českého svazu biatlonu.

Senioři
- vedoucí: Zdeňka Tomášová
V Domě s pečovatelskou službou pokračovaly lekce kondičního cvičení seniorů na židlích,
které vede seniorka z Klecan Anna Vacková.
Nejoblíbenější jsou společné oslavy narozenin a svátků, které se snažíme zpestřit
vystoupením hudebníků. Pokračujeme ve spolupráci s pražským klubem seniorů AkSen.
Kromě předvánoční návštěvy se senioři u DPS zastavili i během cyklistického výletu po
pražských parcích. Do Klecan si zajeli na špekáčky opečené na ohni a příjemní posezení
v zahradě s klecanskými seniory.
Aktivity a jejich návštěvnost v roce 2014:
Aktivita
Angličtina pro předškoláky
Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí
Angličtina pro školáky
Atletické kroužky pro děti různých věkových
skupin
Cvičení dětí
Dramatická výchova pro předškoláky
Gymnastická přípravka pro děti
Chovatelský kroužek
Jóga

Počet pravidelných účastníků
10
21
35
46
25
7
20
2
22

Kondiční cvičení
Kouzelnický kroužek
Kroužek stolního tenisu
Latin dance pro děti
Latin dance děti i dospělí
Lidové tance pro děti
Nordic walking
Pilates
Příměstské tábory o prázdninách i mimo
letní prázdniny (podzimní, vánoční….)
včetně jezdeckých, táborů s angličtinou…
Rytmika pro děti
Šachový kroužek (zaregistroval se
v Šachovém svazu, účastníme se oficiálních
i neoficiálních turnajů)
Školička (rozšířili jsme na všechny dny
v týdnu)
Výuka hry na flétnu
Předškola
Jezdecký klub
Otevřený klub
Biatlon
CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ

5
4
4
15
6
18
5
18
120

16
12

16
13
4
10
20
10
448

Jednorázové nebo nepravidelné akce pro veřejnost (některé
ve spolupráci s městem):
-

Semináře bubnování na západoafrické bubny
Koncertní provedení České mše vánoční v podání sboru Státní opery Praha
Advent na Rychtě
Výroční akademie
Turnaj ve stolním tenisu
Dětský karneval
Mikulášská besídka
Závody šlapacích aut
Ve spolupráci s kulturní komisí Rady v Odolena Vodě jsme uspořádali Jarní tvoření a
Podzimní tvoření v závodním klubu Aero.
Hudebni semináře pro rodiče s dětmi
Výtvarné dílny pro děti
Bazar
Šachový turnaj
Vánoční dílny pro děti i dospělé
Vánoční a velikonoční jarmark
Přednášky pro rodiče
Spolupráce s Terapeuty Praha
Přednášky o umění

Další spolupráce s městem
Naše sdružení spolupracovalo s kulturní komisí i při ostatních tradičních akcích, jako jsou
jarmarky, masopust a slavnosti apod.

Propagace
Pravidelně jsme přispívali do Klecanského zpravodaje a na webové stránky města
informacemi o plánovaných akcích. O akcích jsme veřejnost informovali plakáty, v místním
rozhlasu i osobním pozváním.

FINANČNÍ ZPRÁVA viz Hospodaření na webu PH
PARTNEŘI A DÁRCI
Za podporu v roce 2014 děkujeme: Městu Klecany, Ministerstvu práce a sociálních věcí,
nadačnímu fondu České spořitelny, Nadaci VIA, Nadačnímu fondu AVAST, Nadačnímu
fondu Albert a soukromým dárcům.

KONTAKTY
Pravý Hradec, o.s.
Do Klecánek 385, 250 67 Klecany
Statutární orgán: Zdeňka Tomášová, předsedkyně Pravého Hradce, tel. 723 734 994, email:
info@pravyhradec.cz
Výbor sdružení: Zdeňka Tomášová, Pavla Křemenová, Mgr. Alena Václavíková
Ekonom: ing. Renata Kunclová, tel. 737 650 343, kunclova.r@seznam.cz.
IČO: 22673938
Registrace: MVČR, č.j. VS/11/69132/07R
www.pravyhradec.cz

