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Úvodní slovo

Po několika letech práce v kulturní komisi Rady města, po 

500. výročí města v roce 2007, k jehož oslavám se nám 

podařilo založit pěvecký sbor Klenota, po mnoha setkáních 

s přáteli, kdy jsme si plánovali založené společenského 

domu, kde by se mohli scházet staří i mladí, jsem začala věřit 

tomu, že se nám to jednou podaří. 

Na podzim roku 2007 jsme založili občanské sdružení Pravý 

Hradec zatím bez jakéhokoliv zázemí. I v Klecanech začalo 

přibývat dětí. Rodily se starousedlíkům a přistěhovávaly se 

s rodiči do nových domků a bytů. Pěvecké sbory Lakomé 

Barky a Klenota již měly své programy a zkoušely v budově 

městského úřadu, kde se konaly také jarmarky, posvícení 

a rukodělné dílny, ale co s rodiči a jejich malými dětmi, jsme 

nevěděli. 

Jediným vhodným prostorem se zdála být družina 

v základní a mateřské škole. Zkusili jsme požádat pana 

ředitele a vyšlo nám to. Měli jsme radost a hned od září 2008 

jsme zahájili pravidelné schůzky dvakrát týdně dopoledne, 

kdy školní děti tráví ve třídách. Nebylo to jednoduché období 

zvláště pro paní učitelky, které se musely o svůj prostor dělit 

s naším Klubem rodičů a dětí. Jsem však vděčni za to, že to 

s námi vydržely a že jsme si mohli ověřit, jestli rodiče budou 

mít zájem o pravidelné schůzky a jestli to bude dělat radost 

také jejich dětem. Povedlo se to a maminky začaly přicházet 

s novými nápady, co všechno by se dalo s dětmi dělat. 

Bylo však jasné, že v družině zůstat nemůžeme. Před 

začátkem nového školního roku 2009/2010jsme požádali 

vedení školy o poskytnutí dvou tříd, které škola momentálně 

nevyužívá. Mohli jsme si pronajmout také tělocvičnu. Od 

nadace VIA jsme dostali dotaci na základní vybavení klubu 

a také město nám přispělo fi nančním darem. Podařilo se 

nám jednu třídu zařídit dětským nábytkem a kobercem 

a ještě jsme si koupili jednoduché cvičební pomůcka 

a „hudební“ nástroje pro děti. Od té doby se činnost Klubu 

rodičů a dětí, který dostal název Klíček, velmi rozšířila. Na 

provozu se podílejí především samy maminky, s externími 

lektory pracujeme jen výjimečně.

Zároveň s rozvojem Klíčku se začínají rozbíhat i aktivita 

určené pro všechny věkové kategorie občanů Klecan. Naše 

vlastní budova, kde bychom se mohli scházet, zůstává 

stále jen naším snem. S městem jsme uzavřeli dohodu 

o partnerské spolupráci, a proto věříme, že se nám podaří 

i tento sen splnit. 

Zdeňka Tomášová, předsedkyně sdružení Pravý Hradec

Úvodní slovo
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Naše poslání a cíle v roce 2009

Občanské sdružení Pravý hradec bylo založeno v říjnu 

2007 za účelem probuzení a povzbuzení spolkového života 

v Klecanech. Chceme být otevřeným sdružením pro 

každého, kdo bude mít zájem se zapojit do našich aktivit. 

Chceme se podílet na kulturních a vzdělávacích akcích pro 

občany města Klecany a okolí a navazovat na historické 

tradice města. Z tohoto důvodu jsme si pro naše sdružení 

„vypůjčili“ historický název Pravý Hradec.

Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání 

a zachování kulturních tradic města. 

• Udržení tradice významného obyvatele Klecan, 

Václava Beneše Třebízského.

• Pečovat o rodinu.

• Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových 

kategorií. 

• Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti 

a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje města 

Klecany. 

• Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů 

do společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji včetně 

přípravy na budoucí povolání. 

Naše poslání

Hlavní cíle 
našeho sdružení
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Naše činnost a hospodaření v roce 2009

Snažíme se vytvořit prostor pro setkávání občanů 

všech věkových kategorií, propagovat a prosazovat 

principy občanské společnosti a napomáhat k integraci 

znevýhodněných skupin občanů do společnosti. 

• Naší chloubou je klub rodičů a dětí Klíček, který přesáhl 

hranice Klecan. Navštěvují jej rodiče a děti i z okolních 

vesnic.

• Začali jsme ve spolupráci s BergTeamem provozovat 

Kub šlapacích aut, který je určen pro rodiče s dětmi a je 

atraktivní zejména pro tatínky. Každý čtvrtek probíhají 

tréninky a jednou za čas závody dětí i celých rodin na 

šlapacích autech.

• Od září 2008 funguje hudební program Laurus. Je určen 

zejména pro méně nadané děti (které se nemohou 

vzdělávat v ZUŠ) i dospělé. V současné době se vyučuje 

hra na klavír, fl étnu a africké tance. 

• Členky Pravého Hradce jsou vůdčími osobnostmi 

amatérských pěveckých sborů Klenota a Lakomé Barky, 

i Klecanské divadelní společnosti Lorda Ochota. Tyto 

soubory vystupují pod hlavičkou sdružení Pravý Hradec, 

který jim poskytuje též administrativní a účetnický servis. 

Snažíme se o udržení tradice významného obyvatele 

Klecan, Václava Beneše Třebízského. 

• Pravidelně organizujeme ve spolupráci s městem 

a občany - dobrovolníky řadu kulturních akcí, např. 

divadelní představení Vánoční hru se zpěvy, Romeo a 

Julie, Paní na Přemyšleni, vánoční a velikonoční jarmarky, 

masopusty, posvícení, svatováclavských slavnosti a další. 

• Každý měsíc organizujeme v budově Městského úřadu 

rukodělné kurzy (patchwork, paličkování, pletení košíků, 

korálkování apod.).

• Do našich akcí se pravidelně zapojuje společnost pro 

integraci duševně nemocných BONA.

• Založili jsme novou tradici slavení Svátku sousedů 

(s pomocí grantu Nadace VIA).

Naše činnost 
v roce 2009

Nabízí pravidelné aktivity i kurzy pro děti od narození do 

5 let, při kterých se rozvíjí tělesné i duševní schopnosti, 

hudební i výtvarné cítění, řeč, soustředění, paměť 

i začlenění do kolektivu. Lektorkami jsou většinou samy 

maminky na rodičovské dovolené. Snažíme se jim podle 

svých možností poskytnout doplnění vzdělání v kurzech 

a seminářích zaměřených na výchovu dětí. 

• Cvičení s kojenci od 4 měsíců, správné chovací polohy, 

nošení doprovázené říkankami a písničkami, spolupracu-

jeme se specializovanou terapeutkou.

• Cvičení s batolaty s říkankami a písničkami, využíváme 

pomůcky jako gymbalony, šikminy.

• Cvičení rodičů a dětí, pro děti od 2 let navazující 

na sokolské cvičení.

• Zpívánky s Katkou, cvičení pro nejmenší děti 

s písničkami.

• Zpívání s Aničkou, lidové písničky, děti se přidávají ke 

zpěvu maminek hrou na veselé nástroje.

• Výtvarka s Ivou, první výtvarné zkušenosti s různými 

materiály a barvami.

• Tvoření s Evžou, děti s maminkami pracují společnými 

silami, seznamují se s různými technikami.

• Šikulové, pro větší dětí bez přítomnosti rodičů. Malování, 

kreslení, tvoření, písničky, lidové zvyky.

• Masáže kojenců, dotyková masáž pomáhá zlepšit komu-

nikaci rodičů a dětí.

• Vyprávění dešťové hole, cyklus hudebních seminářů ro-

dičů a dětí. Svým aktivním zapojením pořad spoluvytváří 

a zažívají nevšední pospolitost a mezilidskou komunikaci.

Klub 
rodičů a dětí 

Klíček

Pravidelné klubové aktivity 
(jednou týdně)

Kurzy
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Naše činnost a hospodaření v roce 2009

• Červené jablíčko, podzimní zvyky, tradiční pečivo, 

písničky.

• Vánoční zpívání, lidové zvyky, tradiční pečivo, vánoční 

písně.

• Angličtina pro začátečníky, s hlídáním dětí

• Angličtina pro mírně pokročilé, s hlídáním dětí

• Hudba okamžiku, seminář pro rodiče. Seznámení s mož-

nostmi hudebních nástrojů, jejich výběrem pro děti a 

možnost výuky.

• Přednášky na téma výchovy dětí s dětskou psycholož-

kou Ivou Jungwirthovou

• Přednáška o zdravé výživě

• Přednáška o správném čištění zubů

• Přednáška o prevenci rakoviny prsu

Slavnostní setkání u Harmonia
v obřadní síni městského úřadu

Program pro rodiče

Kvalitní robustní šlapací auta značky Berg, které nám 

půjčuje BergTeam, umožňují pohyb na čerstvém vzduchu 

a zábavu dětem, ale i jejich rodičům. 

• Pravidelné tréninkové jízdy

• Závody na náměstí Václava Beneše Třebízského 

• Africké tance, vedou ke zlepšení kondice, podporují 

dobrou náladu a zvyšují sebevědomí.

• Zobcová fl étna, pro děti od 3 let v doprovodu rodičů, 

starší děti bez rodičů, pro skupinky dětí, pro dospělé.

• Klavír, pro děti i dospělé, práce s různými žánry.

Amatérský pěvecký sbor vystupuje na tradičních kle-

canských akcích, jako je masopust, jarmarky, slavnosti, 

koncerty. 

Amatérský pěvecký sbor žen, dívek a holčiček působí 

v Klecanech již 9 let. Vystupuje na koncertech nejen 

v Klecanech, ale i v blízkém i dalekém okolí. Spolupracuje 

s výtvarníkem a hudebníkem Petrm Niklem a jeho přáteli, 

vydal již tři CD.

Klub 
šlapacích aut

Program 
Laurus

Klenota

Lakomé 
Barky



14 15

Naše činnost a hospodaření v roce 2009

Společnost skládající se z části členek obou pěveckých 

sborů a dalších ochotníků nastudovala již tři divadelní 

hry, Vánoční hru, Romeo a Julie podle Karla Čapka 

a Paní na Přemyšleni podle V. Beneše Třebízského. 

Vystupuje v Klecanech i okolí.

Konají se v zasedací síni městského úřadu. Jsou určené 

dospělým i dětem.

• Velikonoční dílna, velikonoční dekorace, zdobení kraslic, 

patchwork bez jehly, FIMO – ozdoby z polymerové hmoty.

• Kaligrafi e, řád a tvary krásného písma, historie písem a 

psacích materiálů, nácvik a psaní renesanční humanistic-

kou kurzívou.

• Korálková dílna, výroba šperků z korálků, minerálů, drátu 

apod.

• Patchwork, rady a návody na jednoduché i složitější vý-

robky této zajímavé techniky.

• Plstění, výroba fi gurek a hraček z ovčí vlny

• Perníková dílna, zdobení perníků, výroba perníkové cha-

loupky.

• Masopustní dílna, výroba masopustních masek kašírová-

ním

• Besedy o Bibli, o své padesátileté zkušenosti s Biblí se 

dělí bývalý klecanský farář Pavel Kuneš

• Besedy o umění, ikonografi e Vánoc v dílech světových 

malířů.

• Pomaluj zeď areálu fotbalového hřiště, projekt podpo-

řila nadace VIA z Grantového fondu Poštovní spořitelny. 

Společného malování betonové zdi se zúčastnili se obča-

né Klecan i okolí, děti i dospělí. 

Rukodělné kurzy
a výtvarné dílny

Besedy

Veřejné akce Klecanská divadelní
společnost 
Lorda Ochota
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Naše činnost a hospodaření v roce 2009

Veřejné akce, 
na kterých se podílí 

Pravý Hradec 
a Město Klecany

• Masopust, obnovená výroční společenská akce. 

Příprava masek, organizace celé akce.

• Velikonoční jarmark, výtvarní dílny, příprava tradičního 

pečiva, vystoupení sborů Lakomé Barky, Klenota.

• Vzpomínkové akce u pomníku padlých, organizace 

lampiónového průvodu, zazpívání hymny sborem Klenota.

• Svatováclavské slavnosti, příprava programu, nastudování 

hry Václava Beneše Třebízského Paní na Přemyšleni divadel-

ní společností Lorda Ochota za podpory Středočeského 

kraje. Vystoupení sboru Klenota.

• Sázení stromů, ve spolupráci s nadací Partnerství, 

společností SKANSKA a Městem Klecany.

• Posvícení, výtvarné dílny, příprava specialit z celého světa 

od sousedů z Klecan.

• Vánoční jarmark, výtvarná dílna, příprava tradičního pečiva. 

• Tradiční zpívání koled u vánočního stromu, vystoupení 

sboru Klenota.
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Kdo nám pomáhal a s kým spolupracujeme v roce 2009

Město Klecany – příspěvek na hlavní aktivity  

• Klub rodičů a dětí Klíček

• Dílny pro všechny věkové skupina občanů Klecan

• Ochotnické soubory Lakomé Barky a Klenota

Středočeský kraj 

Projekt: Hudebně-divadelní představení a výtvarné dílny

Divadelní představení Paní na Přemyšleni nastudovala 

Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota a pěvecké 

sdružení Klenota.

Nadace VIA

Projekt: SeSo – Setkávání sousedů

Propojení různých aktivit ve městě tak, abychom dosáhli 

spolupráce občanů všech věkových kategorií, spolků při 

společné činnosti.

Projekt: Pomaluj zeď areálu fotbalového hřiště

Zprostředkovatel dotace: Poštovní spořitelna

Cílem projektu bylo aktivně zapojit do akce pomalování či 

posprejování zdi

areálu co největší počet obyvatel různých věkových skupin i 

z různých organizací a umožnit jim, aby se vzájemně poznali.

Nadace Život umělce

Projekt: Společné nastudování a předvedení Glorie 

Antonia Vivaldiho neprofesionálními a profesionálními 

umělci.

Cílem projektu je společné nastudování a předvedení kantáty 

Antonia Vivaldiho Gloria amatérskými muzikanty z několika 

sousedících obcí ve Středočeském kraji, a profesionály 

z pražských hudebních těles.

Kdo nám pomáhal 
v roce 2009

Kulturní komise Rady města Klecan

BONA, o.p.s.

BergTeam, šlapací auta

Potichounku, o.s.

Mamma Help, o.s.

 

Evženie Štěpánková

Klára Bláhová

Kateřina Tomášová

Andrea Mouchová

Ondřej Tichý

Lenka Mikovcová

Jana Vojtková

Táňa Podpěrová

Statutární orgán sdružení: 

Zdeňka Tomášová, předsedkyně sdružení, zdeant@volny.cz

Ekonomka: 

Ing. Renata Kunclová, kunclova.r@seznam.cz

Fundraiserka: 

Mgr. Alena Václavíková, alvaclavikova@gmail.com

Zakládající členky sdružení: 

Blanka Laurychová

Eva Stanislavová

Členové sdružení: 

Ivana Castleberry

Anna Červenková

Dita Burgetová

Ing. Kristýna Holubová

Jan Holub

Jan Busch

Pavla Křemenová

S kým 
spolupracujeme

Kroužky, kurzy, dílny a semináře vedli:

Lidé v Pravém Hradci

Jan Tomáš

Barbora Veselá

Andrea Košťálová

Stanislava Bažantová

Pavel Kuneš

Jana Klicperová

Hana Salvenderová

Klára Adamová
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Hospodaření příloha
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AK TIVA

PASIVA

Stav k prvnímu 

dni účetního období

číslo

řádku

Stav k poslednímu 

dni účetního období

Hlavní

činnost

Hospodářská

činnost

Dlouhodobý  nehmotný majetek celkem

Služby celkem

Služby celkem

Jmění celkem

AKTIVA CELKEM

NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY CELKEM

PASIVA CELKEM

Ke dni 31. 12. 2009

IČ: 22673938

Pravý Hradec, o. s.

Do Klecánek 385

250 67 Klecany

Organizování kulturních a vzdělávacích akcí

Sestaveno dne: 6. 3. 2010

Ke dni 31. 12. 2009

IČ: 22673938

Pravý Hradec, o. s.

Do Klecánek 385

250 67 Klecany

Organizování kulturních a vzdělávacích akcí

Sestaveno dne: 6. 3. 2010

Rozvaha
(Bilance)

Výkaz 
zisku a ztráty

ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu
výčet položek:

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

a ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb.

výčet položek:

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

a ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb.



22 23

Hospodaření příloha

Příloha k účetní závěrce za rok 2009 dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
body dle § 30, odst.1, pro které nemá účetní jednotka náplň, nejsou uvedeny

Bod Zadání Text

a)

Název, Sídlo, IČ a právní 

forma účetní jednotky

Pravý Hradec, o.s. IČ: 22673938, Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, 

občanské sdružení

Statutární orgán
Statutárním orgánem sdružení je předsedkyně - 

Zdeňka Tomášová 

Poslání účetní jednotky

Základní cíle sdružení

Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání  a zachovávání 

kulturních tradic města Klecany a jeho okolí.

Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií.

Propagovat  a prosazovat principy občanské společnosti a trvale 

udržitelného   způsobu života a rozvoje města Klecany.

Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do 

společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji včetně přípravy na 

budoucí povolání. 

Hlavní činnosti 

Organizovat ochotnická divadelní představení a koncerty, kde jako 

účinkující budou především obyvatelé města Klecan. 

Organizování  přednášek, masopustů, jarmarků a dalších oslav 

vztahujících se k významným událostem a výročím města..

Organizování   výchovných a relaxačních programů pro občany 

Klecan a okolí: vzdělávací kurzy a kroužky pro děti, dospělé i seniory 

(hudební výchova,    výtvarná výchova, výuka jazyků, ochrana 

životního prostředí, ekologie apod.).

Ve spolupráci s MÚ Klecany zvelebování a okrašlování města Klecany 

a snaha o všestranný rozvoj města.

Vedlejší činnost

Jediným účelem vedlejší činnosti je získávání fi nančních 

prostředků k pokrytí nákladů hlavních činností. Jedná se zejména o 

organizování kulturních akcí typu divadelních představení, koncertů, 

festivalů, výstav, přednášek a doplňková maloobchodní činnost.

b)

Zakládající členové

Zakládajícími členy sdružení jsou: Zdeňka Tomášová, Alena 

Václavíková, Renata Kunclová, Blanka Laurychová a Eva Stanislavová. 

Nebyly složeny žádné základní vklady do vlastního jmění.

Registrace Ministerstvo vnitra ČR dne 25.10.2007, č.j.: VS/1-1/69132/07-R

Bod Zadání Text

c)

Účetní období Kalendářní rok

Účetní metody

Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zkráceném rozsahu. 

Účetnictví je vedeno na počítači dle platné metodiky pro neziskové 

organizace. Účetní doklady jsou po skončení účetního období 

uloženy u předsedkyně sdružení. Finanční dary a provozní 

dotace a příspěvky jsou účtovány do výnosů až v okamžiku jejich 

použití. Použití daňové úspory dle § 20, odst. 7) je sledováno na 

podrozvahovém účtě. Skladová evidence je vedena na počítači 

metodou A při použití vážených aritmetických průměrů.

g) Splatné závazky vůči SR
Účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního 

nebo zdravotního pojištění ani žádné závazky vůči FÚ z titulu daní.

l) Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla k 31.12.2009 účetního hospodářského 

výsledku ve výši 7.670,- Kč (vše z hlavní činnosti).  

m) Zaměstnanci

Účetní jedotka neměla stálé zaměstnance. V průběhu účetního 

období proplácela dohody o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti malého rozsahu. 

r)
Způsob zjištění základu 

daně z příjmů

V průběhu účetního období jsou náklady a výnosy účtovány 

na jednotlivé činnosti a akce (střediska). Po skončení roku jsou 

rozpočítány režijní náklady na jednotlivé činnosti a akce. Kritériem 

pro toto rozpočítání jsou přímé náklady vynaložené na jednotlivé 

akce. Mimoúčetně jsou činnosti rozděleny na hlavní (ziskové a 

neziskové) a hospodářské. Předmětem daně z příjmů jsou pouze 

činnosti hospodářské a hlavní činnosti ziskové. Hospodářská 

jednotka uplatnila za rok 2009 možnost snížení daňového základu 

dle § 20, odst.7) o celou část daňového základu ve výši 26.845,- Kč. 

Evidovaná daňová úspora za rok 2009 činí 5.200,- Kč.

Daňová úspora za rok 2008 ve výši 10.500,- Kč byla celá využita 

v roce 2009 k na neziskovou hlavní činnost (7.900,- Kč na náklady 

Klubu rodičů a dětí a 2.600,- Kč na náklady kurzu angličtiny pro 

matky na mateřské dovolené)

u) Přijaté dary, dotace

Přijaté dary: Účetní jednotka v roce 2009 získala celkem 98.614,- Kč 

fi nančních darů, nevyužitý zůstatek z roku 2008 činil 31.113,- Kč. 

V roce 2009 bylo použito 124.654,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek fi n. 

darů ve výši 5.072,- Kč je převeden do dalšího roku. Dále obdržela 

jako dar službu v hodnotě 147 tis.Kč (koncert realizovaný v prosinci 

2009). Podrobný přehled dárců je uveden v daňovém přiznání k dani 

darovací za rok 2009.

Obdržené dotace a příspěvky: od MÚ Klecany ve výši 40.000,- Kč 

na materiálové náklady a výrobu propagačního CD ochotnického 

spolku, od Středočeského kraje 18.000,- Kč na ochotnické 

představení (10.000,- Kč) a na vybudování vitrážové dílny (8.000,-

). Dotace na vybudování vitrážové dílny (8.000,- Kč) byla vrácena 

poskytovateli. Ostatní dotace byly plně využity a poskytovatelům 

vyúčtovány.
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Kontakty

Pravý Hradec, o.s.

Do Klecánek 385

250 67 Klecany

+420 284 890 873

+420 723 734 994

www.pravy-hradec.cz

info@pravy-hradec.cz

Zdeňka Tomášová

Jakub Jelínek, www.creativeheroes.cz

Kontakty:

Adresa:

Telefon:

Web:

e-mail:

Zprávu vypracovala:

Grafi cká úprava:


