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Úvodní slovo 
 

„Každý z nás má svůj les, les dětských dnů… 

Když řekneme „můj les“ uvidíme lesík nad rodnou vsí, nad rodným městem, živý a hmatatelný, že 

bychom se hned teď sebrali, oblékli kabát a vykročili ze dveří…Utíkali bychom do lesa a přitiskli ucho 

na pažit a pozorně naslouchali, jak roste tráva, jak se hromadí voda, kapka ke kapce, vláha skrytá pod 

drnem… 

Chceme být u toho, když první petrklíč odemkne zem a dokořán rozevře bránu jaru, toužíme po chóru 

ptáků, po vůni květů, po lahodě jahod, malin, ostružin, po chládku v žehu ohnivého léta, po osvěživé 

vodě, po labutím entrée na leknínovém plesu, po babím létu polétavého pavoučka – neboť to všechno 

je potrava pro lidské srdce.  

A my všichni víme bezpečně, že vlka nesou nohy, orla křídla, člověka srdce…“ 

Jaromír Holeček ml. , Jaromír Tomeček: Zelené ticho. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1980. 
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Poděkování 
V úvodu bychom chtěli jménem celého spolku Lidé v lese poděkovat všem, kteří nám fandí a 

pomáhají uskutečnit naše plány, tak aby děti měly možnost trávit své dny v přírodě a s přírodou.  

Děkujeme panu Bouškovi, starostovi obce Javorník za kladné jednání a bezplatné zapůjčení chaty, kde 

se nachází zázemí lesního klubu. 

Za finanční podporu v roce 2014 děkujeme Pardubickému kraji, Městu Svitavy, a společnostem Saint 

Gobain Adfors cz, Medesa a HRG Tiskárny. 

Naše díky patří i mateřským centrům ve Svitavách, Litomyšli a Poličce, kde nám bylo umožněno 

realizovat besedy na téma „Role přírody v životě dítěte“. MC Krůček Svitavy děkujeme za podporu při 

propagaci našich aktivit. 

Vlastě Pechancové děkujeme za odborné konzultace našich projektových záměrů.  

Tomašovi Krásovi děkujeme za grafické zpracování propagačních materiálů. 

Rodičům, našim partnerům a dalším kamarádům děkujeme za pomoc při rekonstrukci zázemí, dále za 

výpomoc při volnočasových akcích pro veřejnost.  

Starostovi Svitav Davidu Šimkovi děkujeme za vstřícné přijetí a veřejné vyjádření podpory lesním 

mateřským školkám, za přislíbení podpory benefičního festiválku. 

Právníkovi Martinu Pecháčkovi děkujeme za bezplatné zpracování smlouvy s obcí Javorník o výpůjčce 

chaty. 
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Kdo jsme 
Zapsaný spolek Lidé v lese je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, který vznikl v září roku 

2012 z iniciativy a potřeby návratu k životu s přírodou. Tento aspekt vnímáme v dnešním spotřebním 

světě jako základ, kterému bychom se měli dennodenně učit, neboť se mu naším způsobem života 

neustále vzdalujeme.  

Pod návratem k přírodě si nepředstavujeme vrátit se zpět na stromy, nýbrž to pro nás znamená 

především žít udržitelným způsobem života, zastavit se a naslouchat, přemýšlet šetrně a ohleduplně 

vůči přírodě. Nevnímat přírodu jako kulisu, ale snažit se chápat její souvislosti a respektovat ji jako 

součást nás samých.  

Naše společenství tvoří rodiče s dětmi a další zájemci, kterým je blízký komunitní způsob života. 

Chceme naplňovat naše potřeby ze zdrojů uvnitř naší komunity vážící se k místnímu regionu a tak 

přispívat k jeho rozvoji. 

 Vytváříme alternativu předškolního vzdělávání v našem regionu, tak aby naše děti měly blíže 

k přírodě a skrze ni sami k sobě. 

Počet zapsaných členů spolku v roce 2014 je 5. 

Naše činnost 

Základní cíle jsou (vyjmuto ze Stanov zapsaného spolku Lidé v lese): 

 vzdělávání a práce s dětmi, mládeží i dospělými, 

 podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické 

výchovy, 

 environmentální výchova, seberealizace a kontakt s přírodou, 

 vzdělávání s důrazem na výtvarnou a estetickou výchovu, 

 podpora a udržování místních tradic a zvyků, 

Hlavní náplní našeho spolku je realizace a provoz lesního klubu pro děti předškolního věku. V roce 

2014 nesl tento klub název Brlenka, toho času místo našeho pravidelného setkávání.  

Lesní klub pro děti je koncipován tak, aby naplňoval přirozené potřeby malých dětí. Poznávat svět, 

nejlépe svými smysly a na vlastní kůži (běhat, skákat, lézt, sypat, vrtat, třídit, zahrabat se do listí, 

chytat brouka, hloubit jámy apod.). 

Vytváříme programy, které se inspirují lesními mateřskými školkami, waldorfskou a montessori 

pedagogikou, ekologickou a environmentální výchovou. Vycházíme s přirozeného rytmu přírody 

v celém jejím cyklu. Blízké nám jsou tradice našich předků, které z těchto cyklů vycházejí. 



6 

 

Nedílnou aktivitou společenství je pořádání slavností pro širší veřejnost (tj. výjimečných událostí 

v roce, které vycházejí z tradic našich předků, např. Svatojánská, Michaelská, Svatomartinská slavnost 

a další). 

Události roku 2014 

Stěhování  

Rok 2014 byl pro naši činnost přelomový. 

V červnu jsme ukončili provoz na Brlence z důvodu špatné dostupnosti programu a přestěhovali se na 

místo ležící mezi obcemi Kukle a Javorník. Místo je známé jako „Na Srubu“, kdysi pískový lom, pak 

střelnice a hospoda. Chata, která byla delší dobu opuštěná a nacházela se tedy již v chátrajícím stavu, 

je v majetku obce Javorník. Po několika jednáních s obcí se nám podařilo získat chatu do výpůjčky na 

5 let zdarma. Přes léto a podzim probíhala rekonstrukce svépomocí. Náš program pokračoval od září 

2014 zde.  

Nové místo našeho působení je velmi atraktivní. Bývalý lom má rozmanitý terén i porost, je zde 

dostatek světla, kousek na louku s výhledem na Svitavy. Jezdí sem autobusová doprava ze Svitav i 

Litomyšle.  

Rekonstrukce nového zázemí  

Rekonstrukce zázemí je rozdělena do několika etap.  

První etapa probíhala v měsících září až listopad roku 2014. V této etapě byly provedeny zásadní 

změny týkající se budoucího pobytu dětí. Tedy především šlo o bezpečnost dětí a možnost schovat se 

v nepříznivém počasí. Tato etapa byla prováděna svépomoci. Nejvíce se zapojila komunita rodičů, 

dětí, které navštěvují lesní klub a také blízcí příbuzní a přátelé.  

Druhá etapa je financovaná z prostředků, které jsme získali od donátorů na Burze filantropie 

v Litomyšli (viz. kapitola níže Projekty). V této etapě rekonstrukce jsme se zaměřili především na 

zútulnění prostoru a provedení změn, které mají ulehčit provoz lesního klubu (např. pořízení suchého 

WC, prostor pro převlékání dětí, sušák na věšáky na oblečení a spacáky, atd.) Tato etapa začala 

v lednu 2015.  

Třetí a zatím poslední etapa rekonstrukce bude zaměřená na zlepšení hygienických podmínek 

v lesním klubu (např. získání zdroje pitné vody) a přizpůsobení blízkého okolí chatky. 

Projekty 

Realizovali jsme dva projekty „Den v přírodě pro děti a rodiče“ a „Podzim a zima na vlastní kůži“. 

Projekty podpořené z grantových programů Města Svitavy a Pardubického kraje (Ekologická výchova 

a osvěta v Pardubickém kraji).  
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Oba projekty byly zaměřené na rozvoj aktivit a propagaci lesního klubu. Díky těmto projektům jsme 

vytvořili propagační materiály, realizovali besedy s rodiči a mohli uskutečnit pravidelné kvalitní 

programy s frekvencí 1x týdně včetně několika slavností pro širší veřejnost. Účast na programech 

uvádíme v následující tabulce. Programů se většinou účastnily i maminky a sourozenci mladších 2 let, 

jejich počty neuvádíme. Důležité je, že se děti účastnily programů opakovaně, jedině pak má smysl 

uvažovat o naplňování cílů programu (viz kapitola Cíle programů). 

Náš projekt „Bydlíme, tedy jsme“, byl vybrán do Burzy filantropie v Litomyšli 2014 pořádané Koalicí 

nevládek Pardubicka. Prostřednictvím burzy jsme získaly finanční prostředky na dokončení druhé 

etapy rekonstrukce objektu. Našimi donátory byli Otakar Klepárnik z Medesy, Pavel Šotola 

z Pardubického Kraje a Jana Kalášková z Adfors Saint Gobain, získali jsme 25.000 kč + 12.000 kč na 

dřevěný materiál.  

Propagace a osvěta  

Konané přednášky na téma „Role přírody v životě dítěte“: 

Květen 2014 – MC Krůček Svitavy 

Červen 2014 – MC Litomyšl, MC Matami Polička 

Tiskové zprávy: 

Kterak mohly maminky svým dětem vysvětlit, že voda je poklad. (Svitavský deník ze středy 5. 2. 2014) 

Vynášení Morenky (Svitavský deník ze čtvrtka 15. 4. 2014) 

Podzim a zima na vlastní kůži (Ekocentrum Paleta, www.ekovychova.cz) 

Reportáž o Lesním klubu Brlenka (Svitavský deník ze čtvrtka 11. 9. 2014) 

Propagační materiály: 

Byly vytvořeny dva informační letáky, jeden obecnější představující naši iniciativu a druhý informující 

o podzimním programu. Na obou je zmíněna podpora města Svitavy. Distribuce probíhala během 

různých akcí ve Svitavách, po internetu, v emailech a konečně po různých místech ve Svitavách a 

Litomyšli navštěvovaných cílovou skupinou.  Dále probíhala distribuce měsíčních programů. 

Výstava prací dětí lesního klubu: 

V září proběhla měsíční výstava Jeden den v lesním klubu v kavárně Rošambo Svitavy. Vystaveny byly 

voskové batiky dětí, které jsme vyráběli, jednoho letního dne v rámci programu lesního klubu. 

Součástí výstavy byla fotodokumentace výroby a propagace lesního klubu pro děti Brlenka.  

Spoluúčast na akcích pro veřejnost 

Lesní klub pro děti Brlenka se také v roce 2014 podílel na doprovodných programech pro děti na 

akcích pro širokou veřejnost. Konkrétně na Otvírání Pomníku včelích matek a Den s Lesy ČR. Na první 

akci byl program zaměřen na život včel a na druhé akci děti poznávaly ekosystém vody. Zde jsme také 

měli možnost se prezentovat.  

http://www.ekovychova.cz/
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Pořádání slavností pro veřejnost 

 V roce 2014 jsme uspořádali celkem 5 slavností, na které jsme pozvali širší veřejnost. Jednalo se o 

Vynášení Morenky, Svatojánskou slavnost, Michaelskou slavnost, Svatomartinskou slavnost a 

Vánoční slavnost.  Během slavností si můžeme uvědomit a naladit se na přirozené cykly přírody, které 

se dříve běžně slavily.  

Přehled aktivit v roce 2014 

Datum 2014 Program 
Účast dětí 2 - 6 

let1 

8. 1. Nový rok vinšujeme vám… 3 

15. 1. Tam v korunách I. 3 

22. 1.  Poklad ve Vodárenském lese 3 

29. 1. Opravdová zima? 3 

5. 2. Lesní detektivové 3 

12. 2.  Výprava ke koním do Janova 7 

19. 2. "Až já budu velká" 3 

26. 2. Život ve městě 3 

1. 3. Trstěnický masopust - ÚČAST NA SLAVNOSTI   

5. 3. Výlet vláčkem do Poličky na výstavu 3 

12. 3. Tam v korunách II. 5 

19. 3. Vyhlížíme 1. jarní den 4 

2. 4. Semínková slavnost 6 

6. 4 . Vynášení Morenky a vítání Jara - SLAVNOST 10 

9. 4.  Šel zahradník do zahrady 3 

23. 4.  Zelené Vendolí 3 

26. 4. U pomníku Včelých královen - ÚČAST NA AKCI   

30. 4.  Kde se vzalo tu se vzalo (o nakupování) 4 

7. 5. Šel zahradník do zahrady II. 5 

21. 5. Hry a klamy v Poličce 6 

11. 6. Vosková batika 5 

20. 6. Kameník ve Svitavském muzeu 7 

27. 6. Svatojánská slavnost - SLAVNOST 5 

3. 9.  Pod kloboučkem (zaměřeno na houby) 5 

9. 9. Ukliďme svět (mezinárodní den, uklítení odpadků) 5 

13. 9. Den s Lesy ČR - ÚČAST NA AKCI   

17. 9. Ekocentrum skřítek (návštěva v Pomezí) 11 

21. 9. Výstava jeden den v lesní školce - VERNISÁŽ    

24. 9. Země dává své plody (program na zahradě) 7 

1. 10. Zvířecí spižírna (sbírání plodů v přírodě) 5 

8. 10. Michaelská slavnost (odvaha) - SLAVNOST 8 

                                                           
1
  Akcí se vždy účastnily i děti mladší 2 let a rodiče dětí (převážně maminky), jejich počty neuvádíme. 
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15. 10. Za kovářem do muzea (řemesla) 6 

22. 10. Setkání ke dni stromů 4 

29. 10. Veverka zrzečka a nemocný strom 9 

5. 11. Boudo budko I. (zabydlování) 6 

11. 11. Svatomartinská slavnost - SLAVNOST 22 

12. 11. Boudo budko II. (domečky, výroba mozaiky) 6 

19. 11. Lesní popeláři (rozkladači, koloběh života) 5 

26. 11. Uspávání stromů 5 

3. 12. Po stopách Mikuláše 4 

10. 12. Doma je doma (zvířecí pelíšky) 7 

17. 12. Vánoční slavnost - SLAVNOST 8 

  Celkem 217 

 

 

Strategické cíle pro rok 2015  

 Realizace třetí etapy rekonstrukce zázemí a terénní venkovní úpravy.  

 Rozšíření našeho programu i pro mateřské školky.  

 Pořádání příměstských táborů pro předškolní děti. 

 Nová propagace klubu, pod novým názvem Lesní klub pro děti Napísek (nové webové 

stránky, logo, FB, letáky……) 

 Navázání větší spolupráce s městem Litomyšl a okolními obcemi.  

 Rozšiřovat si znalosti v oblasti environmentální výchovy.  

 Navazovat spolupráci s krajskými lesními kluby a školkami. 

 Hledat zdroje pro naše další vize a projekty (např. vybudování lesní zahrádky, venkovních 

edukačních a herních prvků pro děti) 

 Uspořádání benefičního festiválku ve Svitavách. 

 Sochařské sympozium pro vznik nových herních prvků pro děti. 

 Pořádání seminářů a workshopů na téma blízkých přírodě, rozvoji osobnosti, výchovy dětí, 

udržitelného způsobu života apod.  

Koncepce lesního klubu pro děti  

Cíle programů 

Velkou inspirací při sestavování pedagogické koncepce je nám ekopsycholog Jan Krajhanzl, který při 

výchově dětí přírodou, klade velký důraz na rozvoj následujících oblastí: osobní obraz přírody, 
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potřebu kontaktu s přírodou, schopnosti pro pobývání v přírodním prostředí a zacházení s přírodními 

prvky, postoj a vztahování se k přírodě, ekologické vědomí.2  

Předškolní věk vnímáme jako citlivé období, které by mělo být zásadní pro budování vztahu 

s přírodou. V oblasti environmentální výchovy se u předškolních dětí mluví o rozvoji environmentální 

senzitivity, tj. rozvoji citlivosti vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu vůči 

živočichům a rostlinám.3 Patří sem také rozvoj vnímání krásy a harmonie přírody a krajiny. Děti by 

tedy měly zakoušet plný a radostný pobyt venku v přírodním prostředí, v lese a na louce, u vody, 

spontánně se seznamovat s tím, co tam roste a žije, jak to tam vypadá. 

Obecný cíl:  

 Rozvoj environmentální senzitivity. 

 Rozvoj ekologického vědomí skrze etickou a estetickou rovinu vztahu člověka k přírodě4 

 Budování návyků zdravého a šetrného životního stylu. 

 Rozvoj osobnostně sociálních dovedností. 

Dílčí cíle: 

 Děti mají kontakt s přírodním prostředím, s různými biotopy, které aktivně pozorují a 
zkoumají všemi smysly, poznávají jejich obyvatele. 

 Děti si vytváří reálný obraz přírody založený na vlastních zkušenostech. 

 Děti se učí citlivému přístupu ke zvířatům a rostlinám, učí se o ně pečovat (starají se o 
kytičku, domácí zvíře). 

 Děti se učí pečovat o své životní prostředí. Učí se o propojenosti různých složek životního 
prostředí. 

 Děti prožívají rytmus roku, roční období, působení živlů. 

 Děti se seznamují s tradicemi a zvyky našich předků. 

 Děti se učí rozeznávat důsledky svých činů, učí se o dopadech lidského chování na životní 
prostředí, přírodu, krajinu. 

                                                           
2
  Viz Jan Krajhanzl in Děti, aby byly a žily. Kolektiv autorů. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 2005. Zdroj < 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/4503569212B821F7C12571850024F9DF/$file/svetdeti-web.pdf> 

3
  Činčera, J., Jančaříková, K., Kindlmannová, J., Šimonová P., Volfová, A. a kol. spolupracujících učitelů. 

Environmentální výchova. Doporučené očekávané výstupy pro základní vzdělávní.  

Zdroj: <wwwhttp://www.ptac.cz/data/Environmentalni_vychova_ocekavane_vystupy.pdf> 

4
  Ekologické vědomí znamená vědomí důsledků každodenního chování na životní prostředí. U předškolních dětí 

chceme toto vědomí rozvíjet skrze prožitek toho, co je a není dobré rostlinám, živočichům, krajině, lidem dělat a skrze 

prožitek krásy a harmonie v přírodě. Viz Jan Krajhanzl in Děti, aby byly a žily. Kolektiv autorů. Praha: Ministerstvo životního 

prostředí. 2005. Zdroj < http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/4503569212B821F7C12571850024F9DF/$file/svetdeti-web.pdf> 
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 Děti se učí sdílet a vyjadřovat vlastní pocity a prožitky. 

 Děti poznávají sebe sama skrze prožitky v přírodním prostředí. 

 Děti se učí komunikaci, spolupráci, rozvíjí svoji tvořivost, fantazii. 

 Děti se učí vzájemnému respektujícímu chování. 

 Děti posilují svoji psychofyzickou zdatnost a odolnost, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. 

Hlavními prostředky naplňování cílů jsou: volný pobyt venku, pozorování a zkoumání přírodních 

prvků, určování podle klíčů, poznávání všemi smysly, hry a výtvarné aktivity, pracovní činnosti. 

Provoz v novém zázemí 

Od listopadu 2014 se provoz rozšířil na dva dny v týdny a to úterý a středu.  

Úterý je určeno pro setkávání maminek s dětmi, takový lesní klubík pro nejmenší bez blíže určeného 

programu a za symbolickou cenu.  

Středa je určena pro děti ve věku 3-6 let, kdy probíhá program inspirovaný lesními mateřskými 

školkami a blíží se „školkovému“ dni. Zde platí provozní řád. 

Začínáme v 9:00 a končíme v 15:30 (nebo podle potřeby). 

Pravidelně vyrážíme s dětmi na různá zajímavá místa v okolí (naučné stezky, muzea, apod.) 

Rytmus dne 

 Po 8 hod je možný svoz dětí z autobusového nádraží ve Svitavách i Litomyšli (popřípadě 

vlastní doprava). 

 Sraz nejpozději v 9:00, následuje společné přivítání všech dětí s písničkou a zvonečkem. Pak 

svačíme (svačinku máme z domu). 

 Dopolední program s tématem, který probíhá vždy venku. (Např. Lesní popeláři. Děti se učí o 

koloběhu živin v přírodě. Hledají pod kameny a pařezy živé rozkladače, určují podle klíče a 

prohlíží pod lupou, hrajeme hru na koloběh živin, děti si vyrábějí ze starých ponožek 

„červíky“, odpoledne stínové divadlo na stejné téma). Je zde i prostor pro aktuální potřeby 

děti a volnou hru. Záleží na aktuálním naladění dětí. 

 V poledne přichází na řadu oběd, který probíhá v chatě (děti mají oběd připravený z domova 

nebo je možné zajistit ho z Oázy zdraví), v teplých měsících jíme i venku. 

 Následuje odpočinková část dne, kdy mají děti možnost si vydechnout a zregenerovat svoje 

síly. Čtení příběhů, oddechová cvičení. 

 Odpoledne se většinou nese v duchu nějakého kreativního tvoření a vyrábění (reflexe 

tématu) a na úplný závěr volná hra venku.  
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 Po 16:30 hod si rodiče mohou převzít své dítě na autobusovém nádraží ve Svitavách i 

Litomyšli, nebo vlastní doprava. 

Lektorky 

Mgr. Světlana Macková (předsedkyně spolku) 

 Magisterské vzdělání v oboru Učitelství Výtvarné tvorby na Univerzitě Palackého v Olomouci 

 Absolventka workshopů v rámci projektu „Centrum inovativního vzdělávání: Rozšíření 

profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí deseti nových výukových 

modulů“ 

 Člen Asociace lesních mateřských škol a absolvování některých seminářů pořádaných asociací 

– Letní škola pro pedagogy lesních školek v Toulcově dvoře, Jak na finanční udržitelnost  

v LMŠ. 

 Od září 2014 externí učitelka v MŠ Lačnov Svitavy. 

 Lektorka environmentálních a výtvarných programů v projektu Už vím jak. 

Mgr. Olga Šánová 

 Magisterské vzdělání v oboru Výchovné poradenství a Osobnostně sociální rozvoj na 

Pedagogické katedře FFUK. 

 Vyšší odborná škola Chrudim, Správa ochrany životního prostředí.  

 Sebezkušenostní ekopsychologické pobyty v lese pod vedením PhDr. Jana Krajhanzla, Ph. D. 

 

Od listopadu 2014 jsme zaměstnali na půl roku asistentku pedagoga Kateřinu Černohorskou, díky 

dotacím z úřadu práce. 
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Zpráva o hospodaření 

V roce 2014 měl spolek Lidé v lese 2 zaměstnance: 1 dohodáře a 1 zaměstnance na HPP. 

Příjmy spolku v roce 2014 jsou tvořeny dotacemi a doplňkovou aktivitou spolku. 

Celkem příjmy v roce 2014  61809,-Kč 

 z toho činila dotace  5000,-Kč Město Svitavy 

 z toho činila dotace  11000,-Kč Pardubický kraj 

 vlastní činnnost – prodej 45809,-Kč výrobky 

Výdaje spolku v roce  2014 jsou tvořeny mzdovými náklady , náklady pořízení materiálu a náklady na 

nájem. 

Celkem náklady v roce 2014  61809,-Kč 

 z toho mzdové náklady činily 31892,-Kč 

 provozní náklady  18936,-Kč 

 pořízení materiálu  10981,-Kč 






