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ÚVOD 

 
Od roku 2011 se klub soustřeďoval na děti a jejich rodiče. Později už na celé rodiny a 
vztahy mezi generacemi. 
Pravidelně se potkáváme jednou týdně a zapojujeme se i do projektů pro širokou 
veřejnost. 
Letošní rok byl hodně s omezeními z důvodu vládních opatření a my museli své aktivity 
omezit nebo zcela pozastavit. 
Přesto se povedlo hned v úvodu roku uskutečnit společná setkávání na posílení vztahů 
v rodině, setkání seniorů a nechyběl letní příměstský tábor pro děti. 
Naše obec podporuje kromě Petrýska ještě další spolky, které se spolupodílí na 
vytváření volnočasových programů pro všechny věkové kategorie a tím se všichni 
snažíme reagovat na aktuální potřeby zdejších obyvatel. 
 
 
 
 
 

Struktura organizace v r. 2020:  
 
Předsedkyně spolku:  Ing. Alexandra Pružincová 
 
Členky:  

- Jana Čiháková – Petrovice 
- Veronika Váchová – Petrovice 
- Mgr. Vendula Fremlová, PhD. - Petrovice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMY V ROCE 2020 
 

Realizace programů s cílem zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny – mezi 
partnery, mezi rodiči a dětmi, podpořit zdravý rozvoj dětí při současném působení na 
rodiče, podpořit rozvoj kognitivních, emočních a pohybových dovedností svých dětí – 
programy cílené na tuto problematiku - programy zaměřené na podporu a rozvoj dětí, 
zlepšení jejich znalostí a dovedností, vždy s aktivní účastí rodičů. Vždy následovala 
reflexe formou diskuse, získala se tak zpětná vazba o účinnosti prováděných aktivit a 
klient si doplnil chybějící informace. Často probíhala zpětná vazba z domácího 
prostředí. Dále probíhaly v rámci problematiky aktivity formou nepravidelných akcí, 
výletů a poznávacích výprav podporujících zdravý životní styl, pohybu na čerstvém 
vzduchu, smysluplné trávení společného volného času, vztah k přírodě a regionu. 
Aktivity probíhaly zároveň jako prevence před spotřebním stylem života.  

Aktivity probíhaly v odpoledních programech, poznávací výlety a procházky o 
víkendech nebo odpoledne v týdnu v závislosti na počasí. 
Seznam aktivit na podporu komunikace v rodinách a u vrstevníků: 

 
Datum Název akce, lokalita Popis 

8. 1. 2020 Návštěva krmelce, krmení 
ptáčků 

Procházka spojená s návštěvou 
nedalekého krmelce – dodání potravy 
(mrkve, jablka…). Poznávání stop ve 
sněhu, po cestě zpět návštěva krmítek 
pro ptáčky – sypání slunečnice… 

15.1. 2020 Herna, týmové hry Setkání rodin, všeobecná témata 
všedních dnů, kolektivní hry 

21. 1. 2020 Výstava „Umění v nouzi“, 
Teplice 

Výlet se seniory do teplického muzea 

29. 1. 2020 Herna – nové nástěnné prvky, 
čtení dětem 

Setkání rodin, trénink jemné motoriky, 
poslech čtenáře 

12. 2. 2020 Herna – balancování, 
kuličková dráha 

Setkání rodin, trénink jemné a hrubé 
motoriky 

20. 2. 2020 Seniorské čajování, Masopust Setkání seniorů, sdílení masopustních 
zvyků a tradic, masopustní pokrmy 

26. 2. 2020 Návštěva domácího 
hospodářství 

Společná procházka spojená s 
návštěvou nedalekého hospodářství. 
Poznávání domácích zvířat, kontakt s 
nimi, jejich krmení,… Po cestě 
povídání si o krtcích, myších atd.. 

17. – 21. 8. Letní příměstský tábor Děti ve věku 6 – 12 let v přírodě, 
podpora ochrany přírody, poznávání 
přírody, hry a tvoření 

8. 9. 2020 Seniorské čajování Setkání po létě s písničkou a dobrou 
kávou. 

Celkový počet účastníků byl 34 (každá rodina započítána jednou). Aktivity uvedené v 
seznamu realizovala A. Pružincová. Vyúčtování k nahlédnutí u předsedkyně spolku. 
 
 



 
MEZIGENERAČNÍ PODPORA, PROLÍNÁNÍ GENERACÍ 

 
Aktivita probíhala buď spontánně, tj. že se prarodiče účastnili některých aktivit spolu s 
mladšími členy rodiny, popř. se zúčastnili akce cílené na mezigenerační soužití, tj. 
sázení živého plotu se ZŠ Petrovice. Aktivitu realizovala pí. A. Pružincová a průběžně 
se jí účastnilo cca 12 seniorů. 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

Tato služba pomáhala ve sladění pracovního a rodinného života rodin s malými dětmi 
tak, aby vykonávání zaměstnání jejich rodičů bylo snazší, protože je postaráno o děti. 
Standardní program byl nastaven od 8 hod. do 16 hod. Týden byl tematicky zaměřený, 
pro děti byl připravený aktivní program s ohledem na jejich všestranný rozvoj, zábavné, 
výukové a preventivní aktivity v přírodě.  
Zapojilo se 10 dětí z místních rodin společně se 4 denními vychovateli. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Klub Petrýsek tímto děkuje všem sponzorům, kteří naše aktivity a zázemí v roce 2020 
podpořili a umožnili tak rodinám i osamělým lidem, aby se měli kde scházet. Díky Vám 
jsme v roce 2020 mohli připravit alespoň některé pravidelné programy, zajímavé výlety 
a hry. Tímto Vám všem děkujeme! 

Podpořili nás: 

- Členky a přátelé Klubu (členský příspěvek, aktivní dobrovolnický přístup) 
- ZŠ a MŠ Petrovice (prostory) 
- Obec Petrovice (technická a finanční podpora) 

 
 


