
HOLUBNÍK, z.s.
Výroční zpráva o činnosti spolku v letech 2015-2016

ÚVODNÍ SLOVO
Založení Holubníku byla pro nás oslava toho, že se navzájem podporuje v cestách, které jsou méně 
obvyklé, ale nás lákají ke zkoumání. Dovolujeme si být sami sebou, pozorujeme naše děti v jejich 
radosti a tvořivosti. 
Co lidi táhne do Holubníku? Hezké místo, zdravé jídlo, respektující prostředí. Děti si tu rády hrají a 
dospělí povídají o svých rodičovských cestách, o životě s dětmi, jejich růstu a vývoji, o zdraví.
Přejme Holubníku, ať roste a rozvíjí se spolu s dětmi...

VIZE
Komunitní škola a školka Holubník je prostorem pro rodiny vzdělávající své děti individuálně. 
Každý si zde může dovolit být sám sebou, objevovat a projevovat vlastní jedinečnost. Děti i dospělí 
se učí být ve vztazích, spolupracovat, nacházet (sebe)důvěru, pracovat s chybami. Spolu s dětmi 
naplno prožíváme přítomnost. Naše hlavní hodnoty: jedinečnost, svoboda, příroda, respekt, 
kontakt, důvěra, nedokonalost, proměna.

ČINNOST
Holubník, z.s. byl založen dne 10.5.2015 v Prusinách. Spolek navázal na činnost Luční školky 
Prusiny, která byla provozována Občanským sdružením Ametyst v letech 2013-2015. 
První akcí Holubníku byla benefiční akce na podporu vzniku spolku. Dopolední program byl setkání 
zájemců o svobodné vzdělávání, odpoledne bylo kulturní (divadlo, hudba, tanec, dílny pro děti). 
Následoval letní indiánský tábor pro děti.
Od září 2015 se rozjel školní rok, chodilo celkem 24 dětí od 3 do 7 let, každé pondělí a středu. Jako 
průvodci se střídali rodiče dětí. Kromě pobytů venku u tee-pee a kolem Prusin, tvořivých programů 
venku jsme pořádali výlety po jižním Plzeňsku, ale i do Plzně nebo do Prahy za kulturou a 
vzděláním. Také jsme se společně vypravili na třídenní pobyt na Šumavu, do Dobré Vody u 
Hartmanic. 
Od září 2016 začal fungovat stálý průvodce (Jan Růžička), s ním Annemie Versteele, Pavlína 
Římovská, Kristýna Růžičková. Nově jsme zavedli rodinné dny (úterky) a také programy pro 
domškoláky (čtvrtky). Dětí chodilo celkově 30, včetně programů pro domškoláky (přírodověda, 
fyzika, čtení, psaní, matematika tvořivě). Postupně se vytvořila skupina asi 10 rodin, které se 
pravidelně scházely.

LIDÉ
Zakládající členky Holubníku: Eva Volfová, Jitka Wachmann, Lucie Votípková, Martina Lindová. 
Členové Holubníku v roce 2016: Eva Volfová, Jitka Wachmann, Martina Lindová, Andrea Haasová, 
Jan Růžička, Annemie Versteele, Pavlína Římovská.
Spolupracovníci: Naděžda Hošťálková, Marcela Kyptová, Vendula Miltová, Martin Moravec, Kristýna 
Růžičková, Šárka Škodová, Ondřej Volf.

HOSPODAŘENÍ
Náklady Výnosy

2015 57.000,- 100.000,-

2016 199.000,- 207.000,-
Rozvaha pro nevýdělečné organizace zpracována firmou DaKan, s.r.o. Veřejně přístupná na adrese: 
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=903375



DĚKUJEME
Firmě VSP Fullservis, a.s. a panu Václavu Martínkovi za dar 10 tisíc Kč na vybavení venkovního 
zázemí (prkna na přístřešek, plachty, boxy, vařič) a ještě jednou 10 tisíc na vybavení vnitřního 
zázemí a propagaci Holubníku. 
Martinovi Moravcovi, Ondřejovi Volfovi a Janu Růžičkovi za péči o venkovní zázemí.
Andree Haasové za zprovoznění a udržování sdílených dokumentů (kalendář akcí a jídlo). Taky za 
šicí a jídelní workshopy. A za hygienické a úklidové prostředky.
Janě Foldové a Martině Lindové za výtvarné potřeby. Katce Štroblové za obrázek holuba s čírem. 
Monice Hozdové za papíry a doma vyrobené voskovky. Marcele Kyptové a Keith McMullanovi za 
povídání o Irsku. Všem, kdo pomáhali tvořit svíčky ze včelího vosku a levandulové pytlíčky. Daniele 
Hranaiové a Julianu Burgosovi za projektový den o Francii. 
Šárce Škodové za misky na jídlo pro děti, Marcele Kyptové a Ivě Strakové za věci do venkovního 
zázemí. Vendule Miltové za sehnání matrací. Ondřejovi Volfovi za židličky. Tomášovi Prunerovi za 
lavičky, linku, nádobí a další. Lence Prunerové za projektové dny na zahradě. Pavlovi Ottovi za 
skříňky. Anně Lepšové za půjčení tee-pee. Rodině Repkových za zajištění tyčí na tee-pee. Mírovi 
Hejzkovi za pomoc s našim prvním webem a sázení letáků.
Koinonii Giovanni Batista na faře v Prusinách za pozvání na návštěvu. 
Občanskému sdružení Ametyst za 2 roky fungování Luční školky Prusiny, za sdílení prostoru.
Všem rodičům a dětem za dobrou náladu.

KONTAKT
Holubník, z.s.
Nebílovy 37
332 04 Nebílovy
IČ: 04166299
Č. účtu: 2000842741/2010 (transparentní účet u FIO banky)

holubnikprusiny@gmail.com
www.facebook.com Holubník z.s.
Google+ Holubník Prusiny
YouTube Holubník Prusiny
www.facebook.com/Prusiny
Eva Volfová: 605 702 744

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000842741
http://www.facebook.com/Prusiny
https://www.youtube.com/channel/UCHGUwO58GuIDZx4tJLz_N9A
https://plus.google.com/110280696388708211790
https://www.facebook.com/groups/472794796208157/

