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Iniciujeme změny, které jsou
v souladu s našimi hodnotami.

naslunci.org

Spolek Na Slunci
Posláním spolku Na Slunci je vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podporování
zdravého tělesného i duševního rozvoje, motivování ke zdravému životnímu stylu,
utužování vztahu k přírodě, její ochraně a k trvale udržitelnému rozvoji. Svojí činností
zaštiťuje pořádání akcí pro děti, rodiny i širokou veřejnost. Dále jsou to aktivity
volnočasového charakteru, příměstské a přespávací tábory. Spolek se snaží obohacovat
veřejný prostor v Kunštátě i jeho okolí.
Spolek je také zřizovatelem Lesní mateřské školy Jelínek, Lesního klubu
Koloušek a Dětského klubu SKOK. Tyto aktivity provozuje spolek
Na Slunci již několikátým rokem. Přispívá tak k pestré nabídce
vzdělávacích aktivit na Kunštátsku.

Spolek Na Slunci v uplynulém roce
Od roku 2020 spolek usiluje o vytvoření koncepce proměny Jelínkova areálu v Kunštátě.
Tímto projektem se snaží vytvořit funkční prostor, který bude sloužit veřejnosti i aktivitám
spolku. Během uplynulého roku nabralo toto snažení konkrétnější podoby a na základě
komunitních plánování s veřejností vzniká architektonická studie celého areálu.
Rok 2021 byl poznamenán restrikcemi spojenými s probíhající pandemií Covid-19.
Nicméně i přes omezení se podařilo zachovat chod stěžejních aktivit. Některé plánované
nebo pravidelné akce však musely být zrušeny nebo omezeny. Z důvodu nejisté situace
okolo pandemického vývoje spolek nehledal dobrovolníka z Evropského sboru solidarity.
Tato omezení dopadla také na konání členských schůzí spolku, které musely být
přesunuty do online prostoru. Členská základna spolku čítala v tomto roce necelých
40 členů. Ke snížení došlo zejména v důsledku pandemie a dlouhé odmlky v osobních
kontaktech.
Výbor spolku v uplynulém roce pracoval na stabilizaci fungování
Lesního klubu Koloušek a snažil se najít optimální formu
pro jeho fungování. Současně pracoval na strategickém
plánování spolku, na kterém spolupracuje s organizací Spiralis
a poradkyní Jolanou Turnerovou. Rozrůstající se aktivity spolku
s sebou nesou potřebu uchopit funkčně celé fungování spolku
a zajistit bezproblémový chod všech aktivit. Proto výbor pracuje
na změně stanov spolku, aby tak reagoval na potřeby všech
svých stávajících i budoucích aktivit.

Rudka 2, 679 72 Kunštát
IČO: 032 56 103
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Přehledné schéma aktivit probíhajících pod záštitou spolku Na Slunci v roce 2021:

Personální schéma spolku:
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PROMĚNA JELÍNKOVA
AREÁLU
Koordinátorka: Dana Voborná
Složení týmu v roce 2021: Bára Danielová, Ina Lišková, Ondřej Daniel, Zora Javorská,
Tereza Chuchmová, Tereza Bočková, Jan Hejl
Grafické práce: Lucie Kalová
I když na komunitní plánování proměny Jelínkova areálu jsme se začali připravovat hned
v lednu, teprve květnové uvolnění epidemiologických opatření nám konečně umožnilo
odstartovat intenzivní spolupráci s architekty i veřejností. První komunitní setkání
v Jelínkově areálu proběhlo v sobotu 26. června od 15 do 18 hod. a přišlo na něj
43 občanů. Druhého komunitního plánování ve velké zasedací místnosti městského
úřadu v Kunštátu se v sobotu 2. října zúčastnilo 29 lidí. Zvali jsme místním rozhlasem,
zpravodajem a plakáty na veřejných místech, prostřednictvím facebooku a spolkového
i městského webu. Nejbližší sousedy jsme oslovili dopisem, všechny kunštátské spolky
a zastupitele mailem. Historii Jelínkova areálu jsme místním připomněli článkem
na našem webu i v Kunštátském zpravodaji. Pečlivá příprava byla podmínkou programu
Místo, kde žijeme Nadace Via, která práci spolku Na Slunci na proměně Jelínkova areálu
finančně i metodicky podporuje druhým rokem. Podstatou je dodržení participativního
principu po celou dobu projektu. Každý občan dostal možnost vyjádřit, co by
v budoucnu chtěl na tomto místě využívat a aktivně dělat.
Protože jako spolek pracujeme s dětmi, nestačil nám pohled dospělých.
Pro 20 kunštátských dětí ve věku 7-13 let jsme připravili plánovací odpoledne spojené
s architektonickým workshopem, kde dětské týmy pod vedením architekta svoje nápady
modelovaly. Žáky 1.- 9. třídy ZŠ Kunštát jsme zapojili formou dotazníku. Děti z Lesní
mateřské školy Jelínek, které areál užívají už teď, svoje představy, co by v areálu chtěly,
namalovaly. Jejich výstup jsme zároveň využili k propagaci. V podobě banneru jsme ho
umístili na náměstí před prvním komunitním plánováním.
Současně jsme během roku uskutečnili 6 živých a jedno online setkání se zástupci
města, 2 živá a 6 online setkání s architekty z pražských týmů Molo architekti a Steiner
a Malíková krajinářští architekti. Architekti od nás také dostali technické podklady
o areálu, které se spolku Na Slunci z různých zdrojů podařilo shromáždit.
Na komunitních setkáních architekti nejprve sledovali, kde místní vidí klady a negativa
současného stavu Jelínkova areálu, a následně představili 2 návrhy rozmístění aktivit dle
přání lidí. Architektonická studie v první fázi ukázala, že areál bude obsahovat komunitní
a keramické centrum, bude zde zachována Lesní mateřská škola Jelínek a Lesní klub
Koloušek, ale také historická kuželna. Nové místo by zde podle plánů měla najít také
sauna a místo pro odpočinek.
Rudka 2, 679 72 Kunštát
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Kromě geodetického zaměření areálu se nám v létě podařil zajistit také podrobný
dendrologický posudek od arboristické firmy Safe trees. Na území Jelínkova areálu je
nyní popsáno 238 vzrostlých stromů a 94 náletů, zhodnocena jejich vitalita, zdravotní
stav a perspektiva dalšího života. Kde to bylo nutné, jsou definovány potřebné zásahy,
které by zde měly zajistit bezpečný provoz. Všechny údaje jsou evidovány na veřejně
přístupném portálu Stromy pod kontrolou, kde s nimi může pracovat jak spolek
Na Slunci, tak pověření úředníci města Kunštát.
Součástí přípravy na celý proces společného plánování byl i jednodenní výlet do Brna,
kde jsme si prošli 3 veřejná prostranství, která vznikla spoluprací místních občanů,
politiků, úředníků a neziskovek. Obsahují environmentálně příznivá řešení, jsou stále živá
a lidé je rádi navštěvují. Kunštátská ViaCestovka měla 12 dospělých a 6 dětských
účastníků.
O popsaný proces se po celý rok usilovně staralo 9 členů spolku Na Slunci. Ostatní
členové, a také další rodiny spřízněné přes Lesní mateřskou školu Jelínek, nám byli
oporou nejen při participaci a dílčích rozhodováních, ale také na brigádách údržby
zeleně nebo při zajištění občerstvení na všech setkáních.
Projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach,
pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců. Finančně přispělo město Kunštát,
které je partnerem projektu. V roce 2021 nás sponzorsky podpořila Tiskárna Bělehrádek
Letovice. Děkujeme také konzultantům Nadace Via a všem kunštátským občanům,
podnikatelům, úředníkům a radním, kteří nám pomáhali.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ S DĚTMI 9.6.
architektonicko-výtvarný workshop pro děti pod odborným vedením arch.
Vladimíra Schmida, výtvarnice Hany Linhartové, koordinovala Ina Lišková
Děti se formou hry seznámily s prostranstvím areálu, pojmenovaly klady a zápory místa,
navrhly, co by se jim na takovém místě líbilo, kam by rády chodily a co by tam rády dělaly.
V bodování dostala nejvíce hlasů Čajovna Harryho Pottera s knihovnou, sauna a dům na
stromě. Tyto tři aktivity děti ve skupinách výtvarně zpracovaly v 3D modelech a následně
představily vlastní ztvárnění. S výsledky tohoto komunitního plánování dále pracovali
i MOLO architekti v rámci studie proměny areálu.
účast: 20 dětí ve věku 7-13 let
Partneři projektu:

Proměna Jelínkova areálu
Rudka 2, 679 72 Kunštát
IČO: 032 56 103
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1

Architekti na komunitním plánování.

2

3

Hlasování pro jednotlivé prvky v areálu .

4 2. komunitní plánování a představení návrhů architekty.

Komunitní plánování s dětmi.

LESNÍ MATEŘSKÁ
ŠKOLA JELÍNEK
7. rok fungování
Místo realizace: Jelínkova chata, Kunštát
Provozní doba: po – pá, 7:30 – 15:30
Kapacita: 16 dětí na den (ve věku 3- 6 let)
Zaměstnanci: 6 zaměstnanců na pracovní smlouvu, 4 zaměstnanců na DPP
Finanční zajištění provozu: Částečně hrazen školným, částečně hrazen normativem
MŠMT
Docházka dětí: během roku 2021 prošlo školkou 30 dětí v denním režimu, 5 dětí
na individuálním vzdělávání, v červnu odešlo 5 předškoláků do školy. Od září 2020
navštěvuje školku chlapeček s Downovým syndromem, jež je úspěšně integrován
s pomocí asistentky pedagoga.
Web: lsjelinek.cz
Rudka 2, 679 72 Kunštát
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Rok 2021 byl v Lesní mateřské škole Jelínek opět několikrát přerušen vládními
nařízeními, či prostě jen celoškolkovou karanténou. I přes tento náročný rok jsme zažili
mnohá dobrodružství. Před prázdninami jsme ukončili dvouletý projekt Šablony II jež
školce po skončení lockdownu zajistil několik výletů pro děti a inspirativní návštěvy jiných
školek našim průvodkyním. Hned od září jsme na něj navázaly dalším pokračováním
v podobě Šablon III, které hodně využíváme k projektovým dnům ve školce i mimo ni,
vzdělávání rodičů a v dalším roce snad i k nějakým společným komunitním akcím.
Dále jsme ukončili jsme 2,5 letý mezinárodní projekt "Future Child, Green Kindergarten"
a díky epidemické situaci jsme se s našimi partnery viděli už jen online. Celý rok se nám
dařilo testovat a rozvíjet Angličtinu ve školce, v rámci druhého mezinárodního projektu
"The Knowledge of Languages – a World Without Borders". Mezinárodní partnery se nám
zatím nepodařilo potkat osobně. Doufáme, že se to podaří příští rok, kdy by měli zavítat
k nám do školky.
Do školky byla pořízena nová diagnostická pomůcka "Klokanův kufr".
V září 2021 proběhla veřejná slavnost Dožínky a dále i několik menších slavností.

1

Slavnost Královničky.

3 Polední klid předškoláků venku.
Rudka 2, 679 72 Kunštát
IČO: 032 56 103
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2

Výlet do jeskyně Bertlánka v Moravském krasu.

4

Venku za každého počasí.
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DĚTSKÝ KLUB
SKOK
3. rok fungování
Místo realizace: zrekonstruované prostory bývalé prodejny Jednota, Rudka č. 80 +
pronajatý pozemek okolo budovy / pronájem od města Kunštát
Provozní doba: po – pá, 12 -17.00 hodin
Kapacita: 16 dětí , 1. – 5. tříd ZŠ
Zaměstnanci: 3 vychovatelé + manažerka projektu
Finanční zajištění provozu: bezplatná služba
Docházka: počet přihlášených dětí :
2. pololetí školní rok 2020/21 - 27 dětí
1. pololetí školní rok 2021/22 - 23 dětí
Dětský odpolední klub pro děti prvního stupně se přiblížil k závěru svého tříletého
provozu. Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v Operačním
programu zaměstnanost, ve výzvě MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Slaďování rodinného
a profesního života II. Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života
rodičům žáků prvního stupně okolních škol prostřednictvím nabídky služby péče o jejich
děti.
V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 jsme v návaznosti na vládní
protiepidemická opatření fungovali od nového roku 2021 až do 10. 5. 2021 v on-line
režimu. V únoru jsme zřídili pobočné pracoviště na Základní škole Nýrov, ale po
14 dnech onemocněli oba průvodci a opět jsme byli nuceni přejít pro všechny
přihlášené děti do on-line verze. Od 19. 4. 2021 jsme opět otevřeli pouze pro
homogenní testovanou skupinu dětí ze ZŠ Nýrov už v prostorách klubu v Rudce, pro
ostatní děti stále v on-line verzi.
Výlety: farma Oswego, lezecká stěna Kuřim, laser aréna Boskovice
Brigády: Ukliďme Česko 28. 5. 2021. V rámci akce byly naplněny 2 pytle odpadků jen
u rudeckého koupaliště a cestou pod Milenka.
On-line verze klubu:
Během uzavření klubu jsme každý týden posílali dětem emaily s aktivitami, výzvami,
stezkami, keškami, fotosoutěžemi a fotohádankami, odkazy na namluvenou knihu jedním
z průvodců, apod. Naší snahou bylo děti co nejvíce vytáhnout ven do přírody, což se díky
variabilním a zajímavým aktivitám dařilo.
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Pomáháme čistit rudecký bazén.

2

Průvodci připravují pohybovou stezku pro děti.

3

Na výletech je nám dobře.

4

Pohyb venku nás prostě baví.

LESNÍ KLUB
KOLOUŠEK

3. rok fungování
Místo realizace: maringotka a kuželna na hřišti v Jelínkově areálu, Kunštát
Provozní doba: po – pá, 7:30 – 15:30
Kapacita: 12 dětí na den (ve věku 3- 6 let)
Zaměstnanci: 1 zaměstnanec na pracovní smlouvu, 5 zaměstnanců na DPP
Finanční zajištění provozu: plně hrazen z rodičovských příspěvků
Docházka dětí: během roku 2021 prošlo školkou 20 dětí
Web: lsjelinek.cz/lesni-klub-kolousek/
Rudka 2, 679 72 Kunštát
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Rok v Lesním klubu Koloušek byl v první půlce roku ochromen vládními nařízeními.
Otevřel se na poslední dva měsíce a ty si děti po dlouhé odmlce náležitě užily.
Třetí školní rok v Koloušku začal opravou střechy maringotky, která vyžadovala renovaci.
Došlo i na novou výbavu do nevytápěné kuželny, kde mladší děti nově odpočívají
v postýlkách skandinávského typu Krybbs. Tyto práce proběhly za vydatné podpory
rodičů, kterým patří velký dík za veškerou pomoc.
V rámci programu klubu se podařilo uspořádat několik výletů i slavností. Také
se pracovalo na stavbě domečku nad kuželnou, a to plně v režii dětí. Školní rok
zakončila magická slavnost Svatého Jána na malém Chlumu.
Začátek nového školního roku pak byl ve znamení lesních radovánek a drobných
slavností. A také společného výletu s dětmi z lesní školky Jelínek do jeskyně Bertlánka
v Moravském krasu.
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2
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4

1

Svačina a odpočinek v lese.

2

Děti pomáhají při natírání nových postýlek.

3

Venkovní hostina.

4

Na pískovišti.
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TÁBORY
Příměstské tábory - dotované:
Příměstké tábory podpořené OPZ, ve výzvě MAS Boskovicko PLUS OPZ - Slaďování rodinného a profesního života II. :

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
Letní tábory se konaly v prostorách Jednoty Rudka a jejím přilehlém okolí. Provázeli je
průvodci z Dětského klubu SKOK. Nabitým programem prošlo více než 60 dětí mladšího
školního věku. Děti si mohly užít výlety, koupání, letní hry, tvoření a spoustu dalších
aktivit.
Dobrodružina v akci
12. - 16. 7. 2021
přihlášených 16 dětí
Tábor sportovní hry
19. - 23. 7., 2021
přihlášených 15 dětí
Mimozemšťani
2. - 6. 8., 2021
přihlášených 14 dětí
Doba kamenná
16. - 20. 8. 2021
přihlášených 16 dětí
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Příměstské tábory - nedotované:
Tyto tábory byly plně hrazeny z rodičovských příspěvků.
Indiánský tábor
12. - 16. 7., 16 dětí , věk 3 - 7 let, zázemí Jelínkova chata
Tábor s průvodkyněmi z Lesní mateřské školy Jelínek. V letošním roce tábor probíhal
v indiánském duchu. Děti měly možnost prožít celý týden na indiánské stezce a na závěr
se vypravily na výlet do westernového městečka v Boskovicích.
Botanicula
19. - 23. 7., 10 dětí, věk 3 - 6 let, Jelínkův areál, zázemí LK Koloušek
Tento příměstský tábor probíhal v prostorách lesního klubu Koloušek v režii průvodkyň
klubu. Tématem tábora byla říše rostlin se skřítkem Botaniculou.
Mimozemšťani II.
2. - 6. 8., 8 dětí, sourozenci mimo podpořenou věkovou skupinu, zázemí DK Skok
Pokračování příměstského tábora Mimozemšťani. Tentokrát však pro děti staršího
školního věku.
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1

Příměstský tábor Mimozemšťani.

2

Dobrodružina v akci.

3

Tábor se skřítkem Botaniculou.

4

Indiáni na divokém západě.
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AKCE PRO
VĚŘEJNOST
Den dětí 12. 6. 2021 - po stopách zvířátek
Ani pořádání akcí pro veřejnost se letos neobešlo bez různých omezení v souvislosti
s probíhající pandemií Covid-19. Proto se letos den dětí odehrál netradičně jako
pohybová stezka lesem s 9 poučnými a pohybovými zastaveními.
Zakončení proběhlo na výletišti za hasičkou v Kunštátě. Kde se také odehrálo tanečně divadelním představením divadla Polárka “Slon a mravenec”.
Návštěvnost akce byla kolem 230 lidí.
Akce byla hrazena z dotace města Kunštát.

Knižní bazárek 18. 6. 2021
V sobotu 18. června uspořádal spolek první knižní bazárek. Zájemci mohli nabídnout
svoje knihy k výměně nebo prodeji. Odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře
nad rozhovory a literaturou.

1

1

2

3

4

Po stopách zvířátek.

3 Den dětí byl koncipován jako pohybová stezka.
Rudka 2, 679 72 Kunštát
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2

Představení Slon a Mravenec na dětském dni.

4

Z knižního bazárku.
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EVROPSKÝ SBOR
SOLIDARITY

V roce 2021 došlo k
pandemických opatření.

přerušení

z

důvodu

Spolek Na Slunci se rozhodl pro nákup křovinořezu Stihl s příslušenstvím,
pro údržbu zeleně v Jelínkově areálu v hodnotě 13980,-. Tato koupě byla
hrazena z dotace města Kunštát.
Za podporu děkujeme také dárcům, kteří finančně přispěli na naše aktivity. A to
zejména firmě Rony Trans s.r.o., která darovala částku 35 tisíc korun a Ing. Petru
Pětovi, který spolek podpořil částkou 10 tisíc korun. A menšími částkami přispěli
k rodiče dětí využívající služby spolku.

Předsedkyně
spolku

Výbor spolku

Koordinátorky
jednotlivých aktivit

Ina Lišková
inaliskova@naslunci.org

Bára Danielová
baradanielova@naslunci.org
Lucie Kalová
luciekalova@naslunci.org
KOORDINÁTORKA LMŠ JELÍNEK
Zora Javorská
zora.javorska@lsjelinek.cz
KOORDINÁTORKA DĚTSKÉHO KLUBU SKOK
Ina Lišková
inaliskova@naslunci.org
KOORDINÁTORKA LK KOLOUŠEK
Zora Javorská
zora.javorska@lsjelinek.cz
KOORDINÁTORKA PROMĚNY JELÍNKOVA AREÁLU
Dana Voborná
dana.voborna@gmail.com
KOORDINÁTORKA ESS (Evropský sbor solidarity)
Ina Lišková
inaliskova@naslunci.org

Rudka 2, 679 72 Kunštát
IČO: 032 56 103
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