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Úvodní slovo

V roce 2013 se našemu sdružení dařilo. Našich
pravidelných aktivit se zúčastňovalo téměř 500 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. Díky tomuto zázemí jsme rozšířili některé aktivity
Klíčku, založili „předškolu“ – kroužek pro děti s odkladem
školní docházky, chovatelský kroužek a kroužek
stolního tenisu. Šachový kroužek jsme zaregistrovali
do Šachového svazu.
Naším velkým úspěchem v roce 2013 je jezdecký klub.
Získali jsme od města prostory v kasárnách a zakoupili dva
koníky. Původně byli koně plánováni jen jako zpestření
letních příměstských táborů. Mezi dětmi měli však takový
úspěch, že jsme je v kasárnách ponechali a založili jezdecký
klub společně s nabídkou hipoterapie a hiporehabilitace.
Další naší pýchou je vybudování hudební zkušebny RocKle.
Za neocenitelné a nenahraditelné pomoci dobrovolníků
vznikla v kasárnách místnost s takřka profesionálním
vybavením pro mladé muzikanty, kteří sem okamžitě začali
chodit hrát, učit se a bavit se.
Naši nabídku příměstských táborů jsme rozšířili i na období
mimo hlavní letní prázdniny. Jde o další aktivitu, která se
setkává s velikým ohlasem mezi klecanskými rodiči a jejich
dětmi.
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2013 pomáhali.
Patří sem samozřejmě město Klecany, MPSV, Česká
spořitelna, nadace VIA, soukromí a firemní dárci,
naši lektoři, dobrovolní pomocníci a příznivci včetně
návštěvníků našich aktivit i akcí. I nadále platí, že přivítáme
jakékoliv náměty nebo i nabídky spolupráce. Stojíme o Vaše
názory, podněty a přání!!

Zdeňka Tomášová
předsedkyně sdružení Pravý Hradec
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Údaje o organizaci

Poslání

Vize

Činnost

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.

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

• Organizace volnočasových aktivit a příležitostí
k setkávání pro děti i dospělé včetně seniorů;
• organizace aktivit pro rodiče s malými dětmi;
• 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
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Činnost sdružení v roce 2013

Činnost
sdružení

Pokračujeme ve své činnosti zaměřené zejména na
volnočasové aktivity občanů Klecan a okolí.
Rozšířili jsme nabídku aktivit pro děti, dospělé i seniory:
založili jsme jezdecký klub s koníky Cezannou a Denisem,
v Klubu seniorů jsme se pokoušeli zaujmout různými
nabídkami. U DPS jsme budovali Babiččin dvoreček
a zahrádku. Připravovali jsme Otevřený klub pro děti
a mládež.

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, původně
jsme jej založili spolu s rodiči malých dětí, matkami na
mateřské či rodičovské dovolené a s tatínky, kteří se ujímali
vedení jednotlivých kroužků, kurzů a aktivit. Pravý Hradec
dodal právní subjektivitu a finanční zázemí. Od té doby
Klíček urazil notný kus cesty, nyní je z něj moderní, dobře
vybavené, profesionálně vedené centrum pro volnočasové,
výchovné a vzdělávací aktivity rodičů a jejich dětí. Z jeho
počátku zůstalo Klíčku 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.). V Klíčku nalezli uplatnění pro svou odbornost
a současně přivýdělek. Činnost klubu byla v r. 2013 opět
podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí – jde
o projekt „Posílení rodičovských kompetencí“, který v rámci
klubu realizujeme.

9

Předškola

vedoucí: Iva Horová
Jedná se o přípravu dětí s odkladem školní docházky na
hladký vstup do školy. Probíhá jedenkrát týdně. V roce 2013
se zúčastnily 4 děti a oslovili nás rodiče dětí s výraznějšími
hendikepy, proto nevylučujeme do budoucna zaměření
předškoly rozšířit.

Jezdecký
klub

10

vedoucí: Mgr. Klára Kohoutová
Jezdecký klub byl založen nově v roce 2013. Byli zakoupeni
dva koníci, kteří jsou ustájeni v areálu Dolních kasáren.
Klub je určen zejména pro děti, ale nabízí i hiporehabilitaci
a koně jsou využívání i v rámci dalších aktivit (např. na
příměstských táborech). Mgr. Kohoutová má trenérskou
licenci, je vystudovaná fyzioterapeutka a má oprávnění
provozovat hipoterapii.

Činnost sdružení v roce 2013

Hudební
zkušebna
RocKle

vedoucí: Pavel Černý
V roce 2013 jsme vybudovali naši velkou pýchu – vybavenou
zvukově izolovanou hudební zkušebnu, do které si děti chodí
zkoušet hrát na „profesionálních“ hudebních nástrojích.
V Klecanech dosud neexistuje žádná možnost zapojení
pro tzv. neorganizovanou mládež, bez vyhraněných zájmů.
Tato zkušebna, která mladým lidem dává možnost dělat
to, co je baví, je první svého druhu v Klecanech i v okolních
obcích. Hra ve zkušebně umožňuje mládeži identifikovat
se s pozitivními vzory – členy hudebních skupin. Umožňuje
aktivní trávení volného času, rozvoj talentu a kreativní
tvorby mimo školní prostředí a bez vynucených autorit.
Zkušebna je „první vlaštovkou“ v cestě za naplněním našeho
cíle – vytvoření nízkoprahového Otevřeného klubu pro děti
a mládež, kde budou děti trávit volný čas zajímavou činností
v chráněném prostředí, ale bez nutnosti se přihlašovat,
zapisovat docházku, platit vstupné atd.
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Senioři

vedoucí: Zdeňka Tomášová
V Domě s pečovatelskou službou pokračovaly lekce
kondičního cvičení seniorů na židlích, které vede seniorka
z Klecan Anna Vacková.
S obyvateli DPS jsme společně oslavili narozeniny, svátky,
přišli jsme si s nimi posedět a popovídat před Vánoci.
Navázali jsme spolupráci s pražským klubem seniorů
AkSen. Navštívili náš DPS s vánočními dárky, pohoštěním,
hudebním programem a canisterapeutkou. Plánujeme
trvalou spolupráci. Obyvatelé DPS vítají každou příležitost
ke společnému setkání.
Za podpory nadačního fondu České spořitelny a města
jsme začali budovat Babiččin dvoreček a zahrádku. Práce
se zdržely, protože město muselo likvidovat následky letní
povodně a nemohlo zapůjčit techniku ve stanoveném
termínu. Otevření zahrádky a dvorečku bylo proto přesunuto
do roku 2014.
Ostatním seniorům z Klecan nabízíme kromě cvičení další
aktivity, zájem o ně však zatím není příliš velký.
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Činnost sdružení v roce 2013

Výtvarný
ateliér
Šoltysovi

vedoucí: MgA. Dušan Šoltys
Kromě keramických dílen pokračovaly pravidelné kurzy.
„Ateliér Šoltysovi“ připravil z prací svých žáků výstavu
PŘÍBĚH v Minigalerii v Odolena Vodě.
Keramická dílna byla v roce 2013 součástí některých
jednorázových akcí nejen sdružení Pravý Hradec,
ale i kulturní komise Rady města Klecan.
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Aktivity a jejich návštěvnost v roce 2013

Počet
pravidelných
účastníků

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ KLÍČEK
Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí

21

Angličtina pro školáky

45

Atletické kroužky pro děti různých věkových skupin

24

Cvičení dětí

19

Dramatická výchova pro předškoláky
Gymnastická přípravka pro děti
Chovatelský kroužek
Jóga

7
17
2
22

Kondiční cvičení

5

Kouzelnický kroužek

4

Kroužek stolního tenisu

3

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)

13
6
17
5
15
112
16
9

Školička (rozšířili jsme na všechny dny v týdnu)

16

Výuka hry na flétnu

13

14

Činnost sdružení v roce 2013

PŘEDŠKOLA
JEZDECKÝ KLUB
RocKle

4
10
4

VÝTVARNÝ ATELIÉR ŠOLTYSOVI
Keramika pro děti

6

Keramika pro rodiče s dětmi

6

Otevřený ateliér (soboty)

7

Večerní keramika pro dospělé

21

Výtvarné techniky pro dospělé

13

Výtvarka pro děti

21

Celkový počet účastníků

483
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Jednorázové nebo
nepravidelné akce pro
veřejnost
(některé ve spolupráci
s městem):
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• 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
• Výlet za Popelkou (Moritzburg, za finanční podpory města)
• Šachový turnaj
• Vánoční dílny pro děti i dospělé
• Vánoční a velikonoční jarmark
• Přednášky „Poruchy učení“, „Kyberšikana“, „Šikana“
• Spolupráce s Terapeuty Praha
• Benefiční koncert pro Klecánky postižené povodní
(spolupracovali jsme s pořadatelem akce – sdružením For
Culture)
• Podpora jednání občanů ve věci řešení dopravní situace
v sídlišti

Úvodní slovo

Další spolupráce
s městem

Naše sdružení spolupracovalo s kulturní komisí i při
ostatních tradičních akcích, jako jsou jarmarky, masopust
a slavnosti apod.
V době povodní jsme nabídli pomoc postiženým formou
bezplatného hlídání dětí a pomoci psychoterapeutů. Ve
spolupráci s For Culture jsme uspořádali benefiční koncert.
Významně jsme se podíleli na přípravě urbanistické studie
využití areálu Dolních kasáren formou komunitního
plánování.

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.
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Ke dni 31. 12. 2012
IČ: 22673938
Pravý Hradec, o. s.
Do Klecánek 385
250 67 Klecany
Organizování kulturních a vzdělávacích akcí

Rozvaha
(Bilance)
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.

číslo
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období

A K T I VA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

43

36

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

51

51

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A.IV

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

-8

-15

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

123

125

B.I.

Zásoby celkem

7

19

18

B.II.

Pohledávky celkem

8

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

96

73

B.IV.

Jiná aktiva celkem

10

8

3

11

166

161

AKTIVA CELKEM

31

PA SI VA
A.

Vlastní zdroje cekem

12

26

-114

A.I.

Jmění celkem

13

12

15

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

14

14

-129

B.

Cizí zdroje celkem

15

140

275

B.I.

Rezervy celkem

16

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

18

93

262

B.IV.

Jiná pasiva celkem

19

47

13

20

166

161

PASIVA CELKEM
(v celých tisících Kč)
podpisový záznam:
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Hospodaření – příloha

Výkaz
zisku a ztráty
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.

Ke dni 31.12. 2012
IČ: 22673938
Pravý Hradec, o. s.
Do Klecánek 385
250 67 Klecany
Organizování kulturních a vzdělávacích akcí

číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

523

88

611

II.

Služby celkem

3

711

8

719

III.

Osobní náklady celkem

4

719

240

959

IV

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z príjmu celkem

9

14

14

1

1

NÁKLADY CELKEM

10

1 968

336

2 304

B.

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

1 213

345

1 558

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

16

1

1

VI.

Přijaté příspěvky celkem

17

258

258

VII.

Provozní dotace celkem

18

358

358

VÝNOSY CELKEM

19

1 830

345

2 175

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

-138

9

-129

D.

Výsledek hospodarení po zdanení

21

-138

9

-129

(v celých tisících Kč)
podpisový záznam:
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Příloha k účetní závěrce za rok 2011 dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
body dle § 30, odst.1, pro které nemá účetní jednotka náplň, nejsou uvedeny

Bod

Položka

Text

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
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.

a)

Hlavní činnosti
Organizovat ochotnická divadelní představení a koncerty, kde jako účinkující
budou především obyvatelé města Klecan.
Poslání účetní jednotky
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 hospodářská činnost
Jediným účelem vedlejší činnosti je získávání finančních prostředků k pokrytí
nákladů hlavních činností. Jedná se o hlídání předškolních dětí a drobný
doplňkový maloobchodní prodej. Sdružení si na tuto činnost zařídilo v roce
2011 živnostenské oprávnění.

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

b)
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Hospodaření – příloha

Bod

Položka

Text

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.
Provozní dotace a příspěvky Města Klecany jsou účtovány do výnosů až
v okamžiku jejich použití. Použití daňové úspory dle § 20, odst. 7) je sledováno
na podrozvahovém účtě. Na podrozvahovém účtě je také evidován drobný
dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč.

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 ukončila rok 2013 s účetní ztrátou -129 tis. Kč. Ztráta byla
způsobená především jednorázovými výdaji na zřízení jezdeckého oddílu,
který bude poskytovat i služby hipoterapie a vysokými náklady na energie
v objektu pronajatém od Města Klecany.

m)

Zaměstnanci

Účetní jedotka neměla zaměstnance v pracovním poměru. V průběhu roku
bylo uzavřeno celkem 33 dohod o pracovní činnosti a 20 dohod o provedení
práce. Mzdová evidence je vedena na počítači.

c)

g)

r)

Způsob zjištění základu
daně z příjmů

V průběhu účetního období jsou náklady a výnosy účtovány na jednotlivá
střediska (organizační jednotky) a činnosti (projekty). Pro účely stanovení
daňového základu jsou aktivity účetní jednotky rozděleny do dílčích činností.
Ztráta režijního střediska je v rámci účetní závěrky (mimoúčetně) rozdělena
na jednotlivé činnosti v poměru k přímým nákladům těchto dílčích činností.
Předmětem daně z příjmů jsou pouze hlavní činnosti ziskové a hospodářský
výsledek z vedlejší hospodářské činnosti. Takto stanovený daňový základ
činil 131.600,- Kč. Hospodářská jednotka uplatnila za rok 2013 možnost
snížení daňového základu dle § 20, odst.7) o celou část daňového základu.
Daňová úspora za rok 2013 činí 24.890,- Kč. Tato úspora bude využita
v následujícím období k financování hlavní činnosti sdružení.
Daňová úspora za rok 2012 ve výši 22.420,- Kč byla celá využita v roce
2013 na pokrytí nákladů hlavní činnosti.

u)

Přijaté dary, dotace

Přijaté dary: Přijaté dary: účetní jednotka v roce 2013 získala celkem
111.471,- Kč jako finanční dary. Dále obdržela dar formou služby (zámečnické
práce) v hodnotě 8.000,- Kč a dar služby v hodnotě 152 tis.Kč (koncert
realizovaný profesionálnmi umělci). Podrobný přehled darů je uveden
v daňovém přiznání k dani darovací za rok 2013.
Obdržené dotace a příspěvky: od Města Klecany příspěvek ve výši 320
tis. Kč na provozní výdaje, od MPSV ČR dotaci ze státního rozpočtu ve výši
37.772,- Kč. Všechny tyto příspěvky byly plně využity a poskytovatelům
vyúčtovány.

V klecanech dne: 20. 2. 2013
podpisový záznam:
Zdeňka Tomášová (předsedkyně sdružení)
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