
HOLUBNÍK, z.s.
Výroční zpráva o činnosti spolku v roce 2018

Naše filosofie
 podporujeme sebeřízené vzdělávání

 podporujeme zachování vnitřní motvace a radost z učení

 respektujeme individualitu a potřeby dětí jejich vlastní tempo

 učíme se řešit konfikty a spolupracovat

 podporujeme zodpovědnost za své jednání a své volby

 komunikujeme nenásilně

 necháváme prostor svobodné hře i činnost

 máme připravené prostředí

 nabízíme workshopy a programy i vícedenní akce

 máme věkově smíšené třídyí malý kolektv

 učitel = průvodceí inspirátorí pozorovatelí poradce

 vytváříme pravidla společně s dětmi

 dovolujeme dětem osahat si svoje hranice a možnost

 máme zázemí v budově i v jurtě

 intenzivně a celoročně pobýváme venku

 nabízíme školku i školu na zkoušku + adaptační program (přítomnost rodiče)



Východiska našeho přístupu k dětem s cílem užívat si skutečné kvality života
 Génius – Dítě je génius už teďí přesně takovéí jaké je. Všímáme sií v čem je génius. Nesnažíme se dítě 

formovat do nějaké podoby. Podporujeme jeho vlastní potenciál.

 Chyby – Chyby neexistují. Uznáváme toí co dítě dělá i jak to dělá. Každá „chyba“ je poučením a posunem na 

jeho cestě životem.

 Čas – Dáváme dětem dostatek času k porozuměníí k dokončeníí k emocionálnímu prožitku.

 Emoce – Emoce jsou signály pro dítě i pro nás. Vztek není špatně – umí ulevití ochránití upozornit. Zlé dítě 

neexistujeí existuje dítě nepochopené a neuspokojené. Dítě nás často může provokovat jen protoí že 

vyžaduje prožívání života kvalitně a naplno. Přijímáme dítě ve všech jeho podobách. Otevřenost a 

zranitelnost dítěte mu pomáhá plně rozvíjet jeho potenciál.

 Komunikace – Komunikujeme láskyplněí s respektem a včas naše skutečné potřeby a nasloucháme potřebám 

dítěte.

 Průvodce – Uvědomujeme si roli průvodce životem dítěte. Vědomě na sobě pracujemeí odstraňujeme naše 

vnitřní konfikty a rozvíjíme naše daryí aby i naše dět mohly vedle nás bezpečně růst. Otevřené srdce nám 

pomáhá rozpoznatí kdy je potřeba aktvně naslouchat a kdy aktvně pomoci.

 Prostor – Spoluvytváříme bezpečnýí inspiratvní a láskyplný prostor pro toí aby dítě mohlo plně poznávat své 

pravé já i své okolí a prožívat kvalitní mezilidský kontakt v komunitě.

Činnost

Komunitní škola a školka
Sledujeme legislatvu a nabízíme podporu a poradenství rodinám vzdělávajícím svoje dět individuálně. 

Od září 2018 jsme rozšířili provoz komunitní školy a školky na tři dny v týdnu – pondělíí úterý a středu. 

Ve školce jsou dět od 3 do 5 let a dět od 5 let jsou ve školní skupině. V roce 2018 do

Holubníku chodilo celkem 39 dět (17 do školyí 22 do školky).

Pro školáky byly připravené programy zaměřené na čteníí psaníí matematkuí přírodověduí fyzikuí

angličtnu a tvoření. Kromě toho se dět dosyta věnují volné hře a pobytu venkuí pomáhají s péčí o zvířata a zahradu. 

S dětmi jezdíme na výlety a výstavy v Plzni a okolí (Techmania Science Centerí Západočeské muzeum v Plznií DEPO 

2015 atp.). Když počasí dovolíí využíváme při pobytu venku jurtuí kterou jsme vybavili kamny na dřevo a zútulnili 

kobercemí podsedákyí lavičkamií kapsáři atd. 

Rodinné dny
I v roce 2018 proběhl jarní a podzimní běh rodinných dníí nabídka byla rozšířena z jednoho dne v týdnu na dva dny.

Na rodinných dnech Holubníku se setkávají rodiče hlavně s mladšími dětmií které ještě nejsou připraveny trávit čas v 

Holubníku samy. Rodiče tu mají možnost společně si popovídat a sdílet spolu (nejen rodičovské) radost a strast. Dět 

si mohou hrát a užívat si svobodný prostorí který Holubník nabízí. Někdy se vydáme na procházku po krásném okolíí v 

příznivém počasí trávíme celý čas v zázemí na louce u jurtyí při nepřízni a zimě máme zázemí v budově staré prusinské

školy. Součást programu je nabídka tvořeníí společné zpíváníí tancováníí různé přednáškyí angličtnaí kontakt se 

zvířatyí jízda na poníkovi a jiné. Rodinné dny nabízíme rodičům jako vhodný předstupeň samostatné docházky do 

komunitní školky.

Zájem o účast na rodinných dnech narůstá - v roce 2018 chodilo celkem až 25 rodin. 

Slavnosti Holubníku a komunitní odpoledne
Nově jsme k pravidelným akcím Holubníku přidali čtvrtletní slavnost a od září 2018 také komunitní odpoledne.

Jarníí letníí podzimní a zimní slavnost jsou primárně určené pro rodiny s pravidelnou docházkou do Holubníku (školaí 

školkaí rodinné dny)í ale zúčastnit se mohou i ostatní zájemci o činnost Holubníkuí kteří nemají možnost navštvit 

Holubník ve všední den.  

Při slavnostech se potkáváme s ostatními rodiči a příznivci Holubníku a sdílíme svoje nejen rodičovské zkušenost. Na 

programu je tradičně tvoření pro dět i rodičeí hryí besedyí přednáškyí darovací bazarí rukodělné tržištěí oheň a zpěv.



Komunitní odpoledne se konají pravidelně jednou za měsíc po školce a nabízí rodičům holubníkových dět příležitost 

se více poznat a pěstovat komunitní život. 

Tábory a pobyty
Začátkem roku jsme se již tradičně společně vypravili na Šumavuí do Dobré Vody u Hartmanicí tentokrát na celý 

týden.

V srpnu jsme uspořádali další Letní dětský tábor Holubníkuí tentokrát s motem „Prázdninové putování prusinskou 

krajinou aneb Dobrodružství v přírodě s příchut pravěku“! htp://holubnikprusiny.cz/letni-detsky-tabor-holubniku/

Ostatní
Na venkovním zázemí jsme postavili jurtu.

Provedli jsme upgrade webových stránek www.holubnikprusiny.cz.

Lidé v Holubníku
Členové Holubníku v roce 2018: Eva Volfováí Jitka Wachmanní Martna Lindováí  ndrea Haasováí Jan Růžičkaí 

 nnemie Versteeleí Pavlína Římovskáí Marcela Kyptová.

Průvodci ve školce: Jan Růžičkaí  nnemie Versteeleí Pavlína Římovskáí Kristýna Růžičkováí Niky Kalčíkováí Štěpánka 

Soprováí Daniela Hranaiováí Petra Holubováí Bani Christne Cutajarí Tereza Krajdlováí Václava Koukolíkováí Jitka 

Kutková.

Průvodci ve škole: Jan Růžičkaí Lukáš Korecí Kristán Kucí Jitka Kutkováí Eva Volfováí Michaela Bečvářová.

Průvodci na rodinných dnech: Marcela Kyptováí Naděžda Hošťálkováí Pavlína Římovskáí Kristýna Růžičkováí Natálie 

Žáčkováí Gabriela Šímováí Bani Christne Cutajarí Jitka Kutková.

Hospodaření
Holubník měl v roce 2018 příjmy ze školní docházky zapsaných dět a provozování rodinných dnů a dále z občasných 

sponzorských darů.

Rok Náklady Výnosy

2018 569.000í-  757.000í-

Rozvaha pro nevýdělečné organizace zpracována frmou DaKaní s.r.o. 

Veřejně přístupná na adrese: htps://or.justce.cz/ias/ui/vypis-sl-frmassubjektId=903375

Poděkování
Děkujeme všemí kdo nám pomohli získat jurtuí která bude od května 2018 celoročně sloužit jako venkovní učebna a 

místo setkávání.

Pořízení jurty bylo možné díky velkorysým fnančním darům frem:

p. Václav Martnek (f. VSP Fullservisí a.s.í VSP  utoí s.r.o.í VSP  uto Praha Servisí a.s.í VSP  uto Bílinaí a.s.)

p. Karel Janeček (f. JK – EU INVEST S.R.O.)

a díky pomoci dalších frem a jednotlivců:

 ndrea Haasová a p. Václav Martnek (fundraising)

Eva Volfováí Ondřej Volfí Radovan Volf (koordinace projektu)

Tomáš Janda - Holz Schillerí s.r.o. Klatovy (dřevo)

Ladislav Maršálek (doprava dřeva)

Kateřina Karasová a Vlastmil Jílekí Lucie Hantonová a Václav Hantoní Gabriela Šímová a Pavel Beran (natrání dřeva)

Truhlářství Jan Tropp (výroba podlahy)

Jurtu dodala frma Jurta Plzeň.

Děkujeme frmě  llgeier Engineering  Czech s.r.o. za sponzorský dar 15 000 na nákup materiálu na zádveří k jurtě a 

Janovi Troppovi za zhotovení zádveří.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=903375
http://holubnikprusiny.cz/letni-detsky-tabor-holubniku/


Děkujeme panu senátorovi Tomášovi Goláňovi za dar 20.000í- Kč na zařízení v jurtě a prolézačku pro dět.

Díky za sekání trávyí instalaci houpaček a přípravu dřeva: Hantonovií Vlastmil Jílekí Boubelíkovií Tomáš Škodaí Milan 

Haasí Ondřej Volfí Robert Cutajar a další…

Děkujeme za darované vybavení pro školku: houpačkyí vozík a další potřeby a pomůcky: Robert Cutajar a Bani 

Christne Cutajar.

Děkujeme za rohož před jurtu z tepelne upravené (pečené) borovice a nový poklop na truhlu v učebně (dodal Luboš 

Holub www.holubstrechy.cz.)

Díky Petře Holubové za balík papírů a knihu Dobrodružství v přírodě a Hance Vácové za nástěnkuí pravítkaí koberečky 

do jurtyí Naděždě Hošťálkové za varnou konvici.

Děkujeme Janovi Růžičkovií  nnemie Versteeleí Pavlovi Beranovi a Gábině Růtové za „oblečení“ tee-peeí Robertovi 

Cutajar za za přivedení vody do zázemí na louce a Janovi s Pavlem za vyvezení suchého wc. 

Děkujeme  nnemie Versteele a Janovi Růžičkovýmí Pavlíně Římovskéí Kristýně Růžičkovéí Vendy Koukolíkovéí 

Lukášovi Korcovi a Michaele Bečvářové za průvodcování a spolupráci.

Děkujeme za spolupráci Kristánovi Kucovi (průvodcování)í Olze Rybárové (práce s dětmi a poníčkem Soňou) a 

Gabriele Růtové (jóga na rodinných dnech).

Děkujeme Klárce Martnkové za toí že zajišťuje pro Holubník zdravé stravování.

Děkujeme Evě Volfové za azyl na Prusináchí za její vizi a inspiraci a za koordinaci aktvit Holubníku.

Děkujeme Martně Lindové za zajištění provozu školy a školky a za toí že sleduje legislatvu a poskytuje podporu 

rodinámí které se rozhodly pro domácí vzdělávání.

Děkujeme  ndree Haasové za trpělivost při zpracování všech holubníkových tabulek a za péči o fnance.

Děkujeme Marcele Kyptové za organizaci rodinných dnů a za pomoc s pořádáním hudebních dílen Zpěvy Holubníku.

Děkujeme Naděždě Hošťálkové za péči o web a propagaci Holubníku a za pořádání Zpěvů Holubníku.

Děkujeme Ondřejovi Volfovií Tomášovi Prunerovi a Lence Prunerové za péči o důmí zahradu a pozemky.

Děkujeme spolku  metyst za vstřícnost a pomoc při koordinaci našich aktvit na Prusinách.

Děkujeme Janovi Stanislavovi za poradenství a inspiraci a pomoc s natočením propagačního videa. Děkujeme Pavlovi 

Měřínskému za realizaci propagačního videa.

Děkujeme Janovi Stanislavovi a Lukášovi Korcovi za příležitost prezentovat Holubník v plzeňské galerii Vestředu v 

Martnské ulici.

Děkujeme za velkorysé fnanční dary frmám VSP FULLSERVISí  .S. p. Václav Martnek a JK – EU INVEST S.R.O.

Děkujeme za nové www stránky: Idea: Naděžda Hošťálkováí Eva Volfováí  ndrea Haasováí Martna Lindováí Marcela 

Kyptováí Pavlína Římovská; Design: Jitka Hrabálková htp://judithine.com/; Realizace: Jakub Šlechta 

htp://jakubslechta.com/

Děkujeme Honzovi Troppovi za epesní soupravu venkovních stolů a lavic.

MUDr. Máje Švojgrové za velký smaltovaný hrnec s poklicí.

Marii Psotné htps://www.facebook.com/fotokontaktne/ za propagační fotografe.

Všem nadšencůmí kteří dokumentují flmem a obrazem dění v Holubníku (Pavlína Římovskáí Martna Lindováí Mia 

Růžičkováí Naděžda Hošťálkováí Václava Koukolíkováí Kristán Kuc a další)

Děkujeme za školní pomůcky a vybavení:

Tomášovi Škodovi za školní police a knihovnu

Tomášovi Prunerovi za lavice a stoly a nové věšáky na chodbě

Evě Volfové za knížkyí pomůckyí nádobíí koberecí nábytek

 ndree Haasové za tskárnu a počítadlo

Michaele Velíškové za výukové materiály

Borisovi Svobodovi za sedací vak

Pavlíně Římovské za houpací síť a psací potřeby

Naděždě Hošťálkové za rytmické hudební nástroje

Janě Lechmannové za papíry

Táně Habrmanové za kuličkové počítadlo

MUDr. Evě Dortové za tabulky násobení a dělení

https://www.facebook.com/fotokontaktne/
http://jakubslechta.com/
http://judithine.com/
http://www.ametyst21.cz/


Jitce Wachmann za stovkovou tabulku

Renatě Chodorové za tabulky odčítání a sčítání a globus s kontnenty

Lence Chvalové za nezarámované mapy ve stolku (puzzle)

Kateřině Karasové www.avantgarden.cz za 5 pytlů písku

manželům Hozdovým za nástěnné mapy

Elišce Boubelíkové za 1 000 Kč na nákup školních pomůcek dle našeho výběru

Děkujeme mnoha dalším příznivcům za pomoc s rozvíjením naší vize. 

Děkujeme všem průvodcům za průvodcování. 

  všem rodičům a dětem za toí že jsou tu s námi.

KONT KT

Holubníkí z.s.

Nebílovy 37

332 04 Nebílovy

IČ: 04166299

Č. účtu: 2000842741/2010 (transparentní účet u FIO banky)

E: holubnikprusiny@gmail.com

W: www.facebook.com Holubník z.s.

Google+ Holubník Prusiny

YouTube Holubník Prusiny

F: www.facebook.com:Prusiny

Eva Volfová: 605 702 744

http://www.avantgarden.cz/
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