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Zpráva o aktivitách za rok 2019

Úvodní slovo

Spolek  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. 

Spolek 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. Aktivní účast a informovanost rodičů o
chodu spolku podporuje sounáležitost se spolkem a podporuje iniciativu společně se potkávat a
tvořit.

Dětský lesní klub Hájenka
V průběhu roku 2019 navštěvovalo DLK Hájenka 37 dětí. Program DLK Hájenka nabízel

nejen pobyt v přírodě, ale také mnoho externích akcí. Děti se účastnily plaveckého výcviku v Aqua
clubu Orca,  navštívily  několik divadelních představení  v  DIODu, kostel  Matky Boží  v  Jihlavě,
oblastní galerii Vysočina a zúčastnily se zdobení vánočního stromečku na náměstí. 

Pětkrát  do  roka  probíhají,  pro  rodiče  a  děti  navštěvující  Hájenku  a  přátelé  Hájenky,
slavnosti, které se vážou k tradicím a zvykům – např. Adventní slavnost, Masopust, Svatojánská
slavnost. Rodiče dětí, navštěvujících Hájenku, se spolupodílí svou činností na chodu Hájenky. 

Od konce dubna 2015  mají každý čtvrtek rodiče s dětmi, které jsou mladší 3 let, možnost
navštěvovat  Klub pro  rodiče  s  dětmi.  Program je  spojený  s  pohybovými  aktivitami,  říkadly,
poznáním přírody, posezením u ohně, tvořením, malou vycházkou do okolí. Klub probíhá paralelně
s  programem  dětského  lesního  klubu.  Rodiče  a  děti  tak  mají  možnost  vidět,  jak  lesní  školka
prakticky funguje, seznámí se s principy fungování a starší děti pak snáze mohou přejít k docházce
do lesní mateřské školky.



Akce pro veřejnost
Spolek v roce 2019  uspořádal nebo se spolupodílel na několika akcich pro veřejnost. 
Dne 19.5. 2019 od 14 do 18 h. jsem uspořádali v okolí DLK Hájenka ve Zborné LESNÍ

SLAVNSOT.  Pro rodiče s  dětmi byla připravená cesta  s  pěti  stanovišti,  na kterých mohly děti
společně s rodiči zažít les jako velké hřiště, vyzkoušet své smysly, něco si vytvořit a přitom se i
něco  naučit.  Na akci  se  spolupodílel  Český svaz  ochránců  přírody z  Jihlavy,  který  si  pro  děti
přichystal datlí trenažer, ukázku vycpaných zvířat a další aktivity. O zpestření akce se postaral i pan
Tomáš Krásenský, který s rodiči vyráběl píšťalky a určoval ptáky podle zvuku a rodina Golská,
která  měla  v  zázemí  DLK Hájenka  umístěný  prosklený  úl.  Účastníci  se  tak  mohli  seznámit  s
životem včel, s vybavením, které včelař potřebuje a ochutnat různé druhy medu.

V červnu  proběhla  již  sedmá  Benefice  pro  Hájenku. Kromě  možnosti  prohlédnout  si
zázemí Hájenky a přírodní zahradu, čekalo na návštěvníky zdravé mlsání, skládání origami, hudba,
lanové hrátky a nafukovací hrad. Výtěžek, z dobrovolných příspěvků návštěvníků, bude v průběhu
školního roku 2019/2020 použit na vzdělávací aktivity pedagogů DLK Hájenka. 

V létě proběhlo pět běhů příměstského tábora pro děti od 4 do 12 let. Tématem táborů byla
Matka Země v různých proměnnách. Děti  čekal hlavně pobyt venku, zdravá strava, spolupráce,
tvoření, luštění šifer, poznávání nových míst, kamarádů a sama sebe.

Na podzim jsme vedli tvořivou dílničku na Biozemědělském dni na Sasově. 

Fotografie z Lesní slavnosti



Naši lidé 

Zaměstnanci v roce 2019

Jitka Hladká – pedagog (od března 2019 na mateřské)
Líba Chocholová – pedagog
Klára Kučerová – kuchařka
Nikola Váňová - kuchařka
Martina Janečková – pedagog
Lucka Petříková – pedagog
Mária Sedláková – pedagog 
Marie Holubová - pedagog
Pavlína Tichá - pedagog
Adéla Špaková - pedagog

Dobrovolníci 
Kateřina Mikolajková – hudební doprovod při slavnostech
Petr Varró – kordinace benefice, koordinátor táborů
Eliška Cahová, Petra Gutwaldová – zajištění stanovišt při akci Lesní slavnsot

Dobrovolnou prací přispěli všichni rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka při společných brigádách 
na zahradě, správě zázemí a organizaci Benefice pro Hájenku. 



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

NÁKLADY
Spotřeba materiálu   88 214,-
Spotřeba materiálu – tábor   25 277,-
Náklady na tvorbu   22 829,-
Spotřeba energie   21 305, 66
Ostatní služby 105 280,-
Mzdové náklady             829 527,-
Zákonné sociální pojištění             202 966,-
Jiné ostatní náklady                                                  5 744,-  
Nákldy celkem          1 301 142, 66

VÝNOSY
Dary   3 000,-
Členské příspěvky        1 082 741, 29
Členské příspěvky – tábory                              172 450,-   
Výnosy celkem        1 258 191, 29

Hospodářská ztráta za období:            - 42 951, 37


