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Úvodní slovo  

 

 Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011 jako rodičovská iniciativa, jejíž cílem 

je zabezpečovat péči o předškolní děti inspirovanou lesními mateřskými školami, propagovat 

udržitelný způsob života a odpovědné chování člověka jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ke 

společnosti jako takové. K tomuto účelu začalo občanské sdružení v září 2011 provozovat Dětský 

lesní klub Hájenka, který zajišťuje péči o předškolní děti převážně v přírodě pod širým nebem. 

Poskytuje prostor rodinám ke společnému setkávání, trávení volného času, vzdělávání a tvoření. 

Občanské sdružení se také snaží informovat širší veřejnost o partnerském způsobu komunikace 

nejen s dětmi v rámci pořádání kurzu Respektovat a být respektován. V letních měsících nabízí 

veřejnosti kulturní akci Benefice pro Hájenku, která je zaměřena na podporu Dětského lesního 

klubu Hájenka.  

 Občanské sdružení Děti a stromy je členskou organizací. Rodiče dětí navštěvující DLK 

Hájenka jsou členy spolku, jsou informováni o důležitých záležitostech týkající se chodu spolku, 

včetně finančních otázek, mají možnost chod spolku prakticky ovlivnit. Spolek je závislý na 

dobrovolné práci členů spolku. Členové zajišťují provozní záležitosti spojené s fungováním DLK 

Hájenka, na společných brigádách udržují a upravují zázemí klubu a starají se o zahradu. Jsou také 

aktivně zapojeni do pořádání akcí pro veřejnost a propagace klubu. Bez dobrovolné práce členů 

spolku by naplnění cílů spolku bylo nemyslitelné. Aktivní účast a informovanost rodičů o chodu 

spolku podporuje sounáležitost se spolkem a podporuje iniciativu společně se potkávat a tvořit.  

 



 

Dětský lesní klub Hájenka  
 

Počátkem školního roku 2011/2012 jsme začali provozovat Dětský lesní klub Hájenka (dále jen 

„DLK Hájenka“), který je inspirovaný lesními mateřskými školami, zajišťuje celodenní péči o děti 

ve věku 3 až 7 let. Učitelé a asistenti v komunikaci s dětmi používají koncept Respektovat a být 

respektován. Děti jsou vedeny k úctě k přírodě, respektování jejich rytmů a zákonitostí, učí se také 

lidovým tradicím. Na zahradě Hájenky mají děti své záhonky, o které se starají a mohou si také z 

vypěstovaných plodů s učiteli připravit oběd nebo svačinu. Učí se zacházet s pracovními nástroji 

(pilky, nožíky, motyčky, atp.) a také s ohněm, který je častou součástí jejich dne v DLK Hájenka. 

Při pobytu ve volné přírodě mají možnost rozvíjet své motorické dovednosti, příroda jim přitom 

poskytuje přirozené hranice a výzvy k jejich zdolávání. Přirozenou součástí je také environmentální 

výchova, která je v co největší míře propojena s prožitkovou metodou výuky.  

  

V průběhu roku 2013 navštěvovalo DLK Hájenka 32 dětí, využívaly možnost zvolit si buď 

celotýdenní, třídenní nebo dvoudenní docházku. Program DLK Hájenka nabízel nejen pobyt v 

přírodě, ale také několik externích akcí. Děti se zúčastnily vzdělávacího programu o mravencích na 

pobočce Chaloupek v Horní Krupé, vydaly se na Kozí dvorek. Na podzim se konal výlet ke koním, 

kde se děti seznámily s péčí o koně a měly možnost svézt se. V průběhu roku děti navštívily několik 

divadelních představení.  

 



Akce pro veřejnost 
 

 

Výstava fotografíí Dětského lesního klubu Hájenka 

Od 22. 3. do 19. 4. probíhala v Pivotéce U zeleného muže, Matky Boží 41, výstava fotografií. 

 

 

Paleček a lesní kamarádi 

Hravé odpoledne pro děti a rodiče. Akce se uskutečnila 24. 3. 2013. V okolí Hájenky byly 

připravené různé úkoly, které dětem a rodičům přiblížily les jako prima hřiště, kam se rádi vracíme. 

 

 

Benefice pro Hájenku 

V neděli 16. 6. 2013 proběhla, již v pořadí druhá, Benefice pro Hájenku. Pro děti byly přichystané 

dílničky, pro maminky bazárek oblečení, zahrála kapela Můj milý deníčku, divadlo De Facto Mimo 

vystoupilo s představením Mikulkoviny, na housle zahrál Matěj Kolář a pro všechny bylo 

připravené zdravé mlsání, překvapení z kotlíků, opékání hadů a k pití limo nebo pivo. 

Výtěžek Benefice bude využit na další vzdělávání pedagogů a asistentů DLK Hájenka ve školním 

roce 2013/2014. Díky této podpoře se nově nastupující pedagogové mohli zúčastnit kurzu 

Respektovat a být respektován a navštívit několik ekologických seminářů.  

 

 

Mukambovo putování za duhou 

V létě 2013 sdružení uspořádalo 1. příměstské tábory na Hájence. Uspořádány byly dva turnusy pro 

děti ve věku 4 - 8 let. Na děti čekalo tvoření, tanec, písničky, les plný překvapení a her.  

 

 

 

 

 



Respektovat a být respektován 

V termínu 4. 10. - 30. 11. 2013 jsme uspořádali akreditovaný kurz MŠMT Respektovat a být 

respektován pro rodiče a pedagogy z řad veřejnosti v kraji Vysočina. Kurz vedli manželé Kopřivovi, 

kteří jsou psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři 

vzdělávacích kurzů a rodiče pěti dětí. Kurz byl účastníky pozitivně hodnocen. Vzhledem k tomu, že 

jsme zaznamenali žádosti o uspořádání dalších kurzů, budeme nadále s manželi Kopřivovými 

spolupracovat a podílet se na pořádání jejich kurzů a vzdělávacích akcí.  

 

 

Výstava fotografií Dětského lesního klubu Hájenka. 

Výstava se uskutečnila v době konání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (24. - 29. 

října) ve foyer divadla DIOD. Po skončení festivalu zůstaly fotografie na stejném místě k 

prohlédnutí ještě přibližně měsíc. Fotografie dokumentují všední dny a slavnosti Dětského lesního 

klubu Hájenka. 

 

 

Kurz první pomoci 

V úterý 29. 10. se na Hájence uskutečnil od 16:30 Kurz první pomoci se záchranářem Zdeňkem 

Veselým. Kurz byl plný informací, přesto podaný zábavnou formou. Vstupné bylo dobrovolné. 

 

 

Den otevřených dveří a prezentace nově certifikované přírodní zahrady 

V průběhu roku 2013 proběhly konečné úpravy na zahradě, která se tak stala certifikovanou 

Přírodní zahradou s herními prvky. Den otevřených dveří a prezentace zahrady proběhla 26. 11. 

2013 od 14:30 do 16:30. 

 

 

 



Naši lidé  
 

 

Zaměstnanci v roce 2013 

Martina Janečková – pedagožka  

Monika Pelcová – pedagožka  

Matěj Ferda – pedagog  

Stáňa Nováková – pedagožka 

Eliška Králíková – pedagožka 

Jana Černá – asistentka pedagogů  

Líba Chocholová – asistentka pedagogů 

 

 

Dobrovolníci  

Lenka Mikletičová – koordinátor akci pro veřejnost, kuchařka 

Zuzana Demlová – koordinátorka a grafička, kuchařka  

Adéla Zvolánková – kuchařka  

Pavla Šlechtová – kuchařka  

Radmila Švaříčková – Slabáková – kuchařka  

Katka Mikolajková – asistentka pedagogů 

Vendula Hustáková – asistentka pedagogů 

Michal Honzárek – koordinace tvorby přírodní zahrady  

Ladislav Koukal – provozní záležitosti, koordinace tvorby přírodní zahrady  

Radek Zvolánek – koordinace tvorby přírodní zahrady  

 

 

Dobrovolnou prací přispěli všichni rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka při společných brigádách 

na zahradě, správě zázemí, pomoci s propagací, organizací Benefice pro Hájenku a akcí pro 

veřejnost. 

 



Finanční zpráva  
 

Náklady v Kč  

Materiál a suroviny na vaření v DLK Hájenka  51210 

Spotřeba energie  42506,54 

Ostatní služby 23801 

Mzdové náklady  428524 

Odvody daňové, sociální, zdravotní  140768 

Cestovné 634 

Kurzy a školení 3836 

Spotřeba tábor 35268 

Mzdy tábor 21055 

Zákonnné pojištění a odvody- tábor 5078 

Náklady na kurz Respektovat 56260 

Ostatní daňově neuznatelné náklady 2289 

Dotace na zahradu Kraj Vysočina 2759 

Náklady celkem 813988,54 

Výnosy v Kč   

Členské příspěvky 601610 

Členské příspěvky – tábor 66177 

Členské příspěvky – Respektovat 58450 

Dotace na pracovní místo ÚP 93868 

Reklama 31000,2 

Benefice 12938 

Výnosy celkem 864043,2 

Hospodářský zisk 50054,66 

 

 

  

 



    


