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Následující schéma  přehledně zobrazuje aktivity fungující pod záštitou spolku Na Slunci
v roce 2020:

Spolek Na Slunci, z.s. se zaměřuje na 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. Pořádá akce  
 pro děti, rodiny a širokou veřejnost spojené s tradicemi a  významnými obdobími během
roku. Pořádá volnočasové zájmové aktivity, příměstské i  přespávací tábory. Každým
rokem hostí mladé dobrovolníky z jiných evropských zemí,  které zapojuje do svých
aktivit.  Svou činností  se  snaží  pozitivně  přispívat   k   obohacení  veřejného  prostoru  
 v Kunštátě i  jeho okolí.

Spolek je zřizovatelem Lesní mateřské školy Jelínek, 
 Lesního klubu Koloušek a Dětského klubu Skok. Těmito
aktivitami zajišťuje kvalitní péči a vzdělávání dětí   
 předškolního a školního věku. Dále též zaštiťuje nově
vzniklý projekt Proměna Jelínkova areálu. V  rámci členské
základny spolku se utvořil tým, který se projektu 
 intenzivně  věnuje. 

naslunci.orgRudka 2, 679 72  Kunštát
IČO: 032 56 103

1



Strategický plán spolku:

Výbor spolku oslovil vzdělávací a poradenskou organizaci Spiralis, aby s její pomocí
vytvořil Strategický plán spolku. Na strategickém plánu začal výbor spolku spolu              
 s poradkyní Jolanou Turnerovou pracovat v září 2020. Potřeba strategického plánování
vyplynula z rozrůstajících se aktivit spolku a zajištění jejich efektivního fungování. 

I díky strategickému plánování vzniklo následující přehledné schéma jednotlivých aktivit
spolku a jejich personální zajištění v roce 2020:

Spolek Na Slunci v roce 2020 zaznamenal další rozšíření
členské základny. Tato členská základna se tak rozšířila na 45
jednotlivců či rodin. Přijetí nových členů spolku proběhlo
 na členské schůzi konané 12. června. Další členská schůze,
která se měla konat na podzim, musela být kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci zrušena.

Fungování jednotlivých aktivit, však bylo v roce 2020 poznamenáno koronavirovou krizí.
Některé aktivity musely být na čas přerušeny nebo musel být přesunut termín jejich
konání. Některé pravidelné akce pro veřejnost musely být zrušeny úplně. I přes
nepříznivé okolnosti se podařilo udržet v chodu všechny stěžejní spolkové aktivity.
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V uplynulém roce spolek též podepsal nájemní smlouvu na pronájem Jelínkova areálu
(vyjma chaty v nájmu Správy lesů - OLH, s.r.o.). Smlouva byla podepsána dne 29. června,
a to na dobu určitou do 28. února 2021. 
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Projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach,
pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců. Partnerem projektu je město Kunštát.
V roce 2020 jsme získali i místní dárce – město Kunštát, firmu Ronytrans s. r. o., Tiskárnu
Bělehrádek Letovice a Špajz plný dobrot. Děkujeme.

Poslední červnový víkend jsme v Kunštátu pro 25 účastníků programu Místo, kde žijeme
zorganizovali dvoudenní seminář. Týmy z obcí Chudčice, Votice a Bílá Voda si v Jelínkově
areálu pod vedením zkušeného facilitátora nanečisto vyzkoušeli komunitní plánování.
 Po seznámení s participativním plánováním veřejných prostor jsme do areálu pozvali       
i kunštátské občany v rámci Dnů otevřené brány. Vytvořili jsme webové stránky               
 a facebook projektu, publikovali pět článků a rozhovorů v Kunštátském zpravodaji,
vybrali architektonický ateliér a zúčastnili se dvoudenního online semináře Nadace Via   
 o fundraisingu. V roce 2020 na projektu Proměny Jelínkova areálu 12 členů spolku        
 Na Slunci odpracovalo stovky hodin.

Po šesti letech působení v areálu Jelínkovy chaty získal spolek Na Slunci podporu
kunštátských zastupitelů k proměně jeho chátrajícího stavu. V roce 2020 jsme uspěli      
 v programu Nadace Via, která se rozhodla nám na jeho obnovu přidělit grant ve výši    
 450 000 Kč. Spolu s dalšími třemi obcemi vybranými z celé ČR, tak Kunštát nastoupil
dvouletou proměnu Jelínkova areálu, na který jsme se začali dívat jako na veřejný
prostor. 

Vytipovali jsme několik osobností, které stojí v čele aktivních spolků a mají vliv                 
 na  společenský život v Kunštátě. S desíti z nich konzultantka Nadace Via vedla hodinový
rozhovor o jejich spokojenosti se životem v tomto místě. Výstupem je zpráva zpracovaná
podle metodiky komunitního mapování, kterou spolek poskytne městu Kunštát jako
příspěvek pro strategické plánování našeho města.
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PROMĚNA 
JELÍNKOVA AREÁLU

Účastníci semináře Nadace Via. Návštěva architektů v areálu.
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podařilo se nám zorganizovat pouze jednu veřejnou slavnost Dožínky, která
proběhla 9. září (ve spolupráci s LK Koloušek) a 5 komorních slavností pro školkové
děti
zorganizovali jsme dva velké výlety, a to do brněnského planetária a na zámek        
 do Žďáru nad Sázavou na výstavu Včely - cesta do včelího města
v  rámci  projektu  “Jelínek  jde  dál”  OP  VVV  Šablony  II.  se děti ve školce seznámily
s  pěti  různými  řemesly,  naše  pedagožky  navštívily  jiné  školky  v  rámci  hospitací
a zorganizovali jsme několik vzdělávacích akcí pro rodiče školkových dětí
3. října proběhl Bazárek podzimního a zimního oblečení a vybavení
brigády se konaly 22. června a 3. října

Místo realizace: Jelínkova chata, Kunštát
Provozní doba: po – pá, 7:30 – 15:30
Kapacita: 16 dětí na den (ve věku 3- 6 let)
Zaměstnanci: 7 zaměstnanců na pracovní smlouvu, 5 zaměstnanců na DPP
Výpomoc: dobrovolnice z projektu Evropského sboru solidarity  (do června 2020)
Finanční zajištění provozu: Částečně hrazen školkovným
Docházka dětí: během  roku  2020  prošlo  školkou  28  dětí  v denním režimu, 5 dětí
na  individuálním  vzdělávání, v  červnu  odešlo  8  předškoláků  do  školy. Od září 2020
se  k  nám  přidal  chlapeček  s  Downovým  syndromem,    jehož  úspěšně  integrujeme 
 s pomocí asistentky pedagoga. 

I LMŠ Jelínek se dotkla pandemie koronaviru. Od 13. března do 18. května jsme museli
mít zavřeno z důvodu prvního celorepublikového lockdownu. V návaznosti na výskyt
koronaviru,  byl  provoz znovu přerušen i  v červnu 2020, tentokrát z důvodu karantény.
V  období uzavření školky byla dětem, které  se nemohly  prezenčně  účastnit vzdělávání
v LMŠ Jelínek, poskytována podpora v podobě pravidelných zpravodajů. Tímto způsobem
měly děti možnost udržovat kontakt se školkou a účastnit se na vzdělávacích aktivitách  
 v domácím prostředí. Vše jsme zdárně překonali a snažili se využít krize a uzavírek          
 k posunu.

Během roku se povedlo, s velkou pomocí města, pokácet rizikové stromy v areálu           
 a odklidit je. Započala se, opět díky městu, rekonstrukce topení v Jelínkově chatě. Došlo   
i k rozšíření a obnovení herních prvků, renovaci venkovní kuchyňky a celkové úpravě 
 okolí Jelínkovy chaty. Tyto úpravy proběhly ve spolupráci týmu LMŠ Jelínek a rodičů dětí
navštěvujících školku. 

Akce lesní školky v roce 2020:

LESNÍ MATEŘSKÁ 
ŠKOLA JELÍNEK:
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Zapojení LMŠ Jelínek do mezinárodních projektů:

Mezinárodní výjezdy i návštěvy v projektech Erasmus+ musely být odloženy, vzhledem   
 k celosvětové epidemiologické situaci.

V tomto nelehkém roce jsme  byli štědře obdarováni. Darem jsme dostali certifikovaný
písek pro naše pískoviště od firmy KORA KUNŠTÁT, firma RONY ENVI nám darovala
dezinfekce a bezplatně dezinfikovala budovu školky, a také jsme dostali herní prvky       
 od manželů Cápalových. MAS Boskovicko Plus nám darovala šicí stroj, nářadí pro děti    
 a 5 ptačích budek. Všem moc děkujeme.

pokračuje účast v mezinárodním projektu "Future Child, Green Kindergarten"
nově se školka koncem roku zapojila do druhého mezinárodního projektu           
 "The Knowledge of Languages – a World without Borders" zaměřeného na výuku
cizích jazyků u předškolních dětí

Nový písek z pískovny KORA KUNŠTÁT pro děti ze školky.
Na jaře se děti vypravily na výlet do brněnského planetária.

Vzdělávání venku, může být stejné jako uvnitř.

Známe velmi dobře svoje okolí. Různá prostředí poskytují různé možnosti využití.
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V souvislosti s výskytem koronaviru Covid 19 jsme v návaznosti na vládní protiepidemická  
opatření uzavřeli klub, a to v první jarní vlně od 13.3. - 21.5. 2020 a v podzimní vlně jsme
upravovali provoz, dle aktuálních opatření, která se většinou vztahovala na počet dětí     
 v interiéru, s povinností nosit roušky. Díky tomu, že zázemí klubu má 2 patra, provoz
nebyl téměř omezen. 
Klub jsme opět byli nuceni znovu uzavřít dne 12.10. - 4.12. 2020. Znovuotevřeno bylo 
 od 7.12. - 18.12. 2020 v režimu dvou pater, 5 dětí + 1 průvodce na patro. Od 21.12.
jsme měli do konce roku již zavřeno. 

Dětský odpolední klub pro děti prvního stupně je tříletým projektem finančně 
 podpořeným  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. 

Místo realizace: zrekonstruované  prostory  bývalé  prodejny  Jednota, na Rudce 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 
Bezplatná služba 
Výpomoc: dobrovolnice z projektu Evropského sboru solidarity 
Docházka: 
2.pololetí školního roku 2019/2020  
Počet přihlášených dětí: 24 dětí dotovaná místa + 2 děti nedotovaná místa                     
 1. pololetí školního roku 2020/2021 
Počet přihlášených dětí: 27 dětí dotovaná místa + 2 děti nedotovaná místa

On-line verze klubu:
Během uzavření klubu kvůli pandemii Covidu 19 jsme každý týden posílali dětem emaily
s aktivitami, výzvami, keškami, fotohádankami apod. Naší snahou bylo děti co nejvíce
vytáhnout ven do přírody, což se díky keškám, fotodobrodružné soutěži i herním
stezkám dařilo.

Brigáda:
2. října proběhla brigáda na úklid kolem Jednoty, štípání dřeva, ale také to bylo setkání   
 k rozloučení se s dobrovolnicí Naiarou. Účast: 60 lidí
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DĚTSKÝ KLUB SKOK
/DOBRODRUŽINA

2. rok fungování
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2. rok fungování

Místo realizace: maringotka a prostor hřiště v areálu Jelínkovy chaty, Kunštát
Provozní doba: po – st  9-15 hodin, září - červen 
Kapacita: 12 dětí/den, v září a říjnu 2020 navýšení na 15 dětí/den (ve věku 2,5 - 7 let)
Zaměstnanci: 1 zaměstnanec na pracovní smlouvu, 5 zaměstnanců na DPP
Docházka dětí: během roku 2020 prošlo školkou 29 dětí 
Finanční zajištění provozu: plně hrazen ze školkovného
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Dobrodružinový kruh.

Pracujeme s dětmi v úctě k přírodě.

Trávíme většinu času venku.

Na podzimní brigádě se nám podařilo zvelebit okolí rudecké Jednoty.

LESNÍ KLUB
 KOLOUŠEK
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v rámci úpravy prostor zázemí klubu proběhly brigády rodičů částečně organizované
(3.10.2020), částečně individuální na základě domluvy rodičů s přihlédnutím              
 k vládním opatřením
podnikli jsme několik celodenních výletů po okolí (Malý Chlum, zřícenina Rychvald,
Hluboké u Kunštátu...)
ve spolupráci s LMŠ Jelínek jsme uspořádali veřejnou slavnost Dožínky, která
proběhla 9. září, a 10 interních slavností

Vzhledem k jarní vlně pandemie kovidu, a následným vládním opatřením, rozhodl
zřizovatel o uzavření provozu LK Koloušek. Uzavření platilo od 15. března do 18. května. 
 V průběhu uzavření lesního klubu probíhala podpora a udržování kontaktu s dětmi
pomocí  pravidelných  zpravodajů,  jejichž  součástí  byly  náměty,  úkoly  a  jiné  aktivity. 
 V období uzavření klubu mnoho rodičů nadále finančně přispívalo k udržení  jeho
chodu. Nicméně kvůli finanční situaci, kterou tato nenadálá situace vytvořila, bylo nutné            
za spolek žádat v programu Antivirus o náhradu mzdy pro koordinátorku a jedinou
pracovnici s pracovním úvazkem.

Letní příměstský tábor v LK Koloušek:

Po uzavření provozu v jarním období, byl rodičům jako kompenzace, nabídnut letní  
 příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 15 dětí. Tábor proběhl v termínu od 13. do 16.  
 a od 20. do 23. července, téma tábora bylo Z pohádky do pohádky.

Akce LK Koloušek v roce 2020:

Během jara a podzimu 2020 došlo, vzhledem k omezené kapacitě maringotky,                
 k rozšíření zázemí klubu o venkovní přístřešek. Rodiče také pomohli upravit část kuželny
k uskladnění materiálu a nárazovému využívání za nepříznivých povětrnostních
podmínek. Děkujeme všem, kteří přispěli svojí pomocí nebo darovali materiál.
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Královničky. Slavnostní průvod ke studánkám.

Nový přístřešek okolo maringotky.



Jarní příměstský tábor:  “Přežití je věda” 17. - 21. 2.

Realizováno: v rámci projektu “Dětský klub Skok”, v programu OPZ
Pro děti: mladší školní věk, 1. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 16 dětí / vychovatelé
Místo: dětský klub Skok, Rudka 80

Na jarním táboře jsme dali možnost přihlašovat se na jednotlivé dny. Kapacita byla
naplněna. Na táboře děti vyjely do 2 jeskyní, měly výlet na lezeckou stěnu do Kuřimi        
 a sestavily si vlatní KPZ. 

Letní příměstský tábor: “Cesta do Vesmíru” 7. - 10.7.

Realizace: plně hrazen zápisným
Děti: Určen dětem ve věku 4-7 let (přednostně kapacita nabídnuta dětem z LMŠ Jelínek)
Kapacita: 16 dětí/ 3 průvodkyně na DPP
Místo: Jelínkova chata, Kunštát

Tábor byl koncipován zážitkově. Děti měly možnost projít výcvikem astronauta,
prohlédnout si zblízka celou sluneční soustavu i vzdálené hvězdy. Vyzkoušeli jsme si jaké
to je pohybovat se vesmírem ve skafandru nebo se vypravit na dlouhou cestu k
nejvzdálenějším ledovým obrům sluneční soustavy. Na konci týdne z nich již byli ostřílení
vesmírní vlci a domů se odnesli hru, kterou celý týden vytvářeli na základě svých zážitků.

Letní příměstský tábor: “Filmový” 13. – 17. 7.

Realizace: Kombinace projektového podpořeného tábora a letního příměstského
tábora pro starší děti.
Účast dětí starších/nedotovaná místa: 13 dětí /1 průvodce na DPP + 1 dobrovolnice
Účast dětí mladší školní věk/ dotovaná místa: 8 dětí /1 vychovatel
Místo: dětský klub Skok, Rudka 80

Příměstský  tábor  zaměřený na tvorbu  filmů za  využití  mobilních  telefonů, které  jsou
u dnešních dětí naprostou samozřejmostí.  Chtěli jsme dětem ukázat, co  všechno se dá
s  telefony  dělat.  Naučily  se  tvořit  film  od  jeho  začátku  až  do konce - nápad,  scénář 
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tvorba kulis, filmování se stativem, z dálky, stop motion, použití světel, dabing, střih,
titulky a mnoho dalšího. Vznikly 4 filmy natočené a zpracované čistě dětmi. Jako ukázku
bychom doporučili krátký film za použití animace, tzv. stop motion při níž se objekt
postupně mezi jednotlivými snímky ručně upravuje a posouvá. Následně se malé úseky
spojí v programu a vyvolávají dojem filmu a spojitosti. Jde o velmi časově náročnou
metodu.

K vidění na tomto odkazu:   https://youtu.be/jSo4v8hfH6Y

Velkou část tábora děti trávily  natáčením  venku v přírodě. Závěr tábora byl pojatý jako
filmová premiéra, se vstupenkami pro rodiče, popcornem a coca-colou.
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Letní příměstský tábor: “Výpravový” 20. – 24. 7.

Realizováno: v rámci projektu “Dětský klub Skok”, v programu OPZ
Pro děti: mladší školní věk, 1. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 16 dětí /2 vychovatelé
Místo: dětský klub Skok, Rudka 80, krajina Kunštátska

Příměstský výpravový tábor byl letos zahájen intenzivními dešti a začátek byl tedy            
 v duchu her v zázemí Dětského klubu Skok. Na výpravy se dalo vyrazit hned druhý den.
Děti vstupovaly do "Jinosvěta", kde platí jiná pravidla, a kde potkávají prapodivná stvoření.
Vstoupit do něj však mohou pouze díky znalosti kouzelné formule. Výpravy děti zavedly
na kouzelná místa širšího okolí Kunštátska. Letos se podívaly např.                   
 do Vratíkovských jeskyní, ale i na nejbližší hradisko či Kunštátský zámek. Společné cesty
autobusem, výpravy a poznávání okolí jsou velkým dobrodružstvím, které děti baví.

Letní příměstský tábor : “Řemesla” 3. - 7. 8.

Realizováno: v rámci projektu “Dětský klub Skok”, v programu OPZ
Pro děti: mladší školní věk, 1. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 16 dětí / dotovaná místa /2 vychovatelé, 1 dítě /nedotované místo
Místo: dětský klub Skok, Rudka 80

Během tohoto týdne si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky a řemesla, například šití
barefootových sandálů, landartové techniky, šití hraček apod. Nejoblíbenějším místem
však byl rudecký bazén.

https://youtu.be/jSo4v8hfH6Y


Filmový příměstský tábor. Velké finále.

Návštěva planety Jupiter na letním příměstském táboře nejmenších dětí.

Letní příměstský tábor : “Indiánský” 17. - 21.8.

Realizováno: v rámci projektu “Dětský klub Skok”, v programu OPZ
Pro děti: mladší školní věk, 1. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 15 dětí /dotovaná místa /2 vychovatelé,1 dítě /nedotované místo
Místo: Rudka a okolí

Tábor byl zaměřený na zručnost a umění orientovat se v přírodě, respektovat ji a učit se     
od  ní.  Děti  se  učily  udělat  si  ohniště,  připravit  si  dřevo na oheň, rozdělat  je  pomocí
křesadla, udělat si přístřešek, postavit totem. Za tento týden toho mnoho nachodily
bosky i v botách, zaplavaly si i zaběhaly.

Poznáváme krásy našeho okolí na výpravovém táboře.

Na řemeslném táboře se dá tvořit i přírodě.

Rudka 2, 679 72  Kunštát
IČO: 032 56 103
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Sportovní hry 
Školní rok 2019/2020 

Volnočasový kroužek vycházející z projektu HEPAKid. Je zaměřen na pohybový                  
 a sportovní rozvoj dětí předškolního a mladšího školního věku.
1. skupina: děti předškolního věku - 9 dětí / 1 doprovod DPP
2. skupina: děti mladšího školního věku - 16 dětí / 2 doprovod - 1x DPP , 1 dobrovolník

Z důvodů pandemie Covid 19 jsme v první polovině března kroužek uzavřeli. Neproběhlé
sportovní lekce jsme nahradili v září, a to celodenním sportovním výletem - pěšky              
z Kunštátu do Zbraslavce a zpět.

Evropský sbor solidarity

8 /2019 - 10 /2020 proběhl dobrovolnický projekt „Sustainable education“ pro                
 2 dobrovolnice. Období 1 - 10/20 už v projektu figurovala jen dobrovolnice                    
 ze španělského Baskicka, Naiara Carrillo. Projekt byl prodloužen, místo původního
ukončení v srpnu 2020, do poloviny září. Naiara zůstala ještě do začátku října jako
výpomoc v Lesním klubu Koloušek.

Spolupracující organizace: Asociación Cultural Somos Europa

Rudka 2, 679 72  Kunštát
IČO: 032 56 103

2

1 Dobrovolnice Naiarra na Dožínkové slavnosti lesní školky.

Naiarra při Dobrodružinových aktivitách.

MEZINÁRODNÍ
PROJEKTY

naslunci.org
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V roce 2020 jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko.
Podílely se na ní průvodkyně a děti z dětského klubu
Skok na Rudce a z lesní školky Jelínek, celkem 30 lidí
posbíralo 3 pytle odpadků. Nejvíce odpadků bylo            
 u koupaliště v Kunštátě a v Rudce u výletiště.

Rudka 2, 679 72  Kunštát
IČO: 032 56 103

ÚČAST 
NA AKCÍCH

Předsedkyně
 spolku

Ina Lišková
inaliskova@naslunci.org

Výbor spolku

Bára Danielová
baradanielova@naslunci.org

Lucie Kalová
luciekalova@naslunci.org

Koordinátorky 
jednotlivých aktivit

KOORDINÁTORKA LMŠ JELÍNEK
Zora Javorská
zora.javorska@lsjelinek.cz

KOORDINÁTORKA DOBRODRUŽINY
Ina Lišková
inaliskova@naslunci.org

KOORDINÁTORKA LK KOLOUŠEK
Tereza Chuchmová
kolousek@naslunci.org

KOORDINÁTORKA PROMĚNY JELÍNKOVA AREÁLU
Dana Voborná
dana.voborna@gmail.com

KOORDINÁTORKA ESS 
Ina Lišková
inaliskova@naslunci.org
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(Evropský sbor solidarity)

KONTAKTUJTE NÁS


