
Vážený pane starosto a místostarosto, vážení členové zastupitelstva,  

 

obracíme se na Vás s žádostí o příspěvek 370 000,- Kč na aktivity občanského sdružení pravý Hradec 

v roce 2013.  

Děkujeme za podporu, které se nám dostalo od města Klecany v roce 2012. Příspěvek 200 000,- Kč 

jsme již vyčerpali a s touto pomocí jsme rozšířili i zkvalitnili naši nabídku.  Za podpory města Klecany 

se nám daří uskutečňovat většinu našich programů určených pro obyvatele Klecan všech věkových 

kategorií.  Veškeré aktivity Pravého Hradce jsou neziskové, tj. příjmy z nich jsou určeny na pokrytí 

nákladů spojených s platbou lektorům, nákupem materiálu a vybavení, poplatky za nájmy apod. 

Vzhledem k tomu, že chceme udržet přístupnost aktivit pro zájemce, musíme  je dotovat i příjmy 

z grantů a dotací. Opakovaně dostáváme příspěvek z rozpočtu města Klecany, několikrát nás 

podpořila Nadace VIA, Ministerstvo práce a sociálních věcí, T-mobile a další. Kromě žádosti o 

příspěvek z rozpočtu města Klecany jsme již odeslali žádost o podporu ze státního rozpočtu v roce 

2013 na MPSV a budeme žádat i Nadaci 02, Nadační fond Cemex, Nadaci VIA, Veselý senior  a další.  

V roce 2013 budeme realizovat tyto projekty:  

 

Klub rodičů a dětí Klíček 
Tradiční projekt občanského sdružení Pravý Hradec, jehož význam pro rodiny s malými dětmi stále 

roste.  Činnost Klíčku se rozšiřuje podle poptávky klecanských obyvatel a zaměřuje se i na dospělé 

(hlavně rodiče malých dětí, kterým během programu zajišťuje hlídání). Do nových prostor na Rychtě 

máme možnost pozvat i seniory. 

Programy:  

- cvičení s batolaty; 

- cvičení s kojenci; 

- hudební program Zvoneček; 

- zpívání s Maruškou; 

- tvoření s Evžou; 

- cvičení pro děti s rodiči; 

- latinské tance pro děti 3 – 6 let; 

- latinské tance pro děti od 7 let; 

- latinské tance pro dospělé a děti od 7 let; 

- latinské tance pro dospělé; 

- kondiční cvičení pro ženy; 

- keramika pro rodiče a prarodiče s dětmi; 

- power jóga pro dospělé; 

- volná herna pro děti s rodiči 

- kurzy angličtiny pro děti od dvou a od 4 let, pro školáky, pro dospělé; 

- cvičení pro děti od dvou a od 4 let; 

- fotografický kroužek; 

- kouzelnický kroužek; 

- atletický kroužek; 

- dramatická výchova předškolních dětí; 

- gymnastická přípravka předškolních dětí; 

- Šikulové – hrátky s předškoláky; 

- lidové tance pro děti; 



- rytmika s Katkou; 

- sochařství a design; 

- výtvarka pro děti 

- výtvarka pro děti se zaměřením na přípravu ke zkouškám na SŠ a VŠ; 

- výuka hry na flétnu; 

V roce 2013 žádáme z rozpočtu města Klecany příspěvek na činnost Klubu rodičů a dětí Klíček 

ve výši 90 000,- Kč.  

 

Aktivizace seniorů:  

V Klecanech dosud nejsou vyvíjeny žádné pravidelné aktivity specificky zaměřené na potřeby a 

aktivizaci seniorů a náš projekt tuto situaci změní.  Z našich dosavadních zkušeností s prací pro 

obyvatele Klecan vyplývá, že senioři se rádi zúčastňují akcí Pravého Hradce, avšak většina z nich je 

limitována finanční situací a i malý příspěvek na realizaci aktivit pro ně bývá problémem. Proto 

bychom rádi od města získali finanční podporu na kurzovné pro účastníky, cvičební pomůcky, cesty 

autobusem, vstupné apod.  

Aktivizační program seniorů v roce 2013: 

1. Zájezdy 

2. Přednášky z oblasti historie, cestování a výtvarného umění spojené s promítáním 

3. Klasická klubová setkání – povídání a vzpomínání u kávy 

4. Turistický klub Nordic walking (sportovní chůze s holemi) – cca 1x měsíčně společná vycházka 

5. Cvičení paměti 

6. Posezení s písničkou i s vážnou hudbou 

7. Kondiční cvičení na židlích  

8. Výuka práce na počítači 

9. Odborné přednášky o zdravém způsobu života 

10. Výtvarný ateliér – ruční práce (např. šití panenek pro UNICEF), keramická dílna, košíkářská 

dílna a další podle přání. 

11. Společné čtení knih 

12. Jazykové konverzační kroužky 

13. Klub stolních her 

Na programu se budou podílet externí odborníci, naši lektoři i sami senioři. 

Bude nutné doplnit cvičební pomůcky – posilovací stuhy, masážní míčky, masážní válečky, případně 

žíněnky. Důležitá je i odborná literatura jak pro lektory, tak pro seniory.  

Chtěli bychom se zapojit do celostátní sítě KLAS (Kluby aktivních seniorů), kde je podmínkou členství 

vyškolení vedoucí klubu. 

Schůzky budou probíhat v Klubu seniorů na Rychtě. Budeme se snažit organizovat společné schůzky 

seniorů a občanů ostatních věkových skupin. Umožní nám to sousedství Klubu rodičů a dětí Klíček. 

Město Klecany žádáme o příspěvek na realizaci projektu Aktivizace seniorů na rok 2013 ve výši  

45 000,- Kč Zkráceno o 5 000,- Kč 

 

Program pro mládež 
Dospívajícím dětem bychom rádi umožnili zařazení se do hudební soutěže Skutečná liga junior, ve 

které se mohou zúčastnit jen dětí od 12 do 19 let se svými hudebními skupinami a autorskými 

skladbami. V jedné z upravených místností v Dolních kasárnách bychom pro ně chtěli zřídit hudební 



skušebnu se základním vybavením pořízeným v bazaru: bicí souprava, comba, mikrofony, kytary atd. 

Žádáme Vás o příspěvek na vybavení této zkušebny. 

Dále žádáme o příspěvek na vybavení fotokroužku. Chtěli bychom pořídit tělo zrcadlovky 6500 za 

15 000,- Kč a monitor k počítači za 3 000,- Kč.  

Výše požadovaného příspěvku na rok 2013: 80 000,- Kč 

 

Sport pro Klecany -  ZAMÍTNUTO 
V atriu budovy na Rychtě, kterou máme v dočasném užívání, plánujeme vybudovat horolezeckou 

stěnu pro děti i dospělé. Po odborné vedení zájemců o lezení vyškolíme 2 trenéry. 

Pro první etapu žádáme o příspěvek 45 000,- Kč.  

  

Umělecké soubory 
Občanské sdružení Pravý Hradec provozuje amatérské umělecké soubory Lakomé Barky a Klenota, 

které pravidelně vystupují na kulturních akcích města i Pravého Hradce a svou činností přispívají ke 

spolkovému životu i k zvýšení prestiže města Klecany.  

V roce 2013 žádáme o příspěvek a činnost těchto souborů ve výši 10 000,- Kč.  

 

Dále žádáme o příspěvek na hrazení energií v budově na Rychtě ve výši 80 000,- Kč a nájemného v ZŠ 

a MŠ Klecany a ZUŠ Klecany (tělocvičny a učebna) ve výši 20 000,- Kč. 

 

Celková požadovaná částka: 370 000,- Kč. Po úpravě schválená částka 320 000,- Kč. 

 

 

V Klecanech 3. 12. 2012  

 

 

Zdeňka Tomášová 

předsedkyně a statutární zástupkyně občanského sdružení Pravý Hradec 

 

 

. 


