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Výroční zpráva spolku 333 údolí z.s. za rok 2021

Identifikační údaje:
Název: 333 údolí z.s.
Sídlo: Libčická 333/2, 181 00 Praha 8 - Čimice
IČO: 02802201
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L
59240
Statutární zástupci: Daniela Plocková, Jakub Namyslov, Mária Beňová (do 30.6.2021) /
Lenka Štěrbová (od 1.7.2021)
Datová schránka: aqrn3pk
E-mail: koordinace@3udoli.cz
Kontaktní telefon: 775 989 375
Webové stránky: www.3udoli.cz
FB profil: FB/3udoli/

Cíle a historie:
Mezi cíle spolku patří podpora inovativních forem vzdělávání, rozvoj komunitních aktivit,
ochrana přírody. Hlavní činností je provozování Lesního klubu Tři údolí. Klub nabízí
pravidelnou edukaci dětí od 2 do 15 let věku v rámci předškolní skupiny, komunitní školy,
lesní družiny a letních příměstských táborů. V roce 2021 klub zahájil plánování provozu
komunitní zahrady.
Zapsaný spolek 333 údolí provozuje činnost od dubna 2014 v Praze 8, Čimicích. Od roku
2018 má sídlo v budově pronajaté od Úřadu městské části Praha 8 v Libčické ulici č.
333/2.
Lesní klub Tři údolí vznikl na jaře 2011 a do června roku 2018 byl provozovaný
Občanským sdružením Tři údolí. Je inspirován přírodní pedagogikou. Dětem poskytuje
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výchovu a vzdělávání prostřednictvím pravidelného přímého kontaktu s přírodou,
pobytem většinu dne venku, péčí o rostliny a zvířata, pohybem na čerstvém vzduchu,
tvoření z přírodnin, práci s řemeslnými nástroji. Vštěpuje dětem hodnoty udržitelného
rozvoje, včetně environmentálních. Prohlubuje vztah k okolí.
Lesní klub je členem Asociace lesních mateřských škol od května 2011 a držitelem
Certifikátu kvality od roku 2017.
Rodiče dětí jsou klubovými členy spolku. Minimálně jednou za měsíc jsou emailem
informováni o dění ve spolku, mají možnost aktivně se podílet na chodu lesního klubu,
inspirovat k rozvoji činností. Sídlo spolku, zázemí klubu, okolní přírodní lokality a nově i
pozemek komunitní zahrady nabízí prostor k vzájemnému setkávání, sdílení, podporuje
sounáležitost se spolkem. Členové spolku pořádají pravidelné odpolední nebo víkendové
slavnosti a brigády k revitalizaci zázemí a zahrady.

Naplňování poslání - činnost spolku v roce 2021:
Lesní klub Tři údolí oslavil 10. výročí své existence. V květnu proběhlo setkání bývalých i
současných spolupracovníků.
Ze slavností členové spolku zorganizovali v červnu rozlučkovou slavnost, zářijové
moštování a listopadové Svatomartinskou a Adventní slavnost.
Činnost se řídila denním rytmem, výzvami přírody a počasím a i v roce 2021 restrikcemi
kvůli pandemií COVID 19.
V roce 2021 začal spolek využívat elektronické prostředí Google Workspace pro
neziskové organizace s lepší ochranou zpracovávaných údajů a možnostmi online
komunikace.
Od prosince 2021 je správcem pozemku vypůjčeného od Magistrátu hlavního města
Prahy v čimické ulici Na Průhonu.
Předškolní skupina
Skupina dětí od 3 do 6 let věku se scházela během školního roku, od pondělí do pátku, od
8:30 do 16 hodin v počtu až 16 dětí doprovázená dvěma průvodci. V předškolní skupině
bylo zapsáno 27 dětí (průměr za kalendářní rok).
Edukační aktivity vyplývaly z témat školního vzdělávacího plánu inspirovaného přírodním
rytmem a tradicemi. Uskutečněný program byl zaznamenáván do kroniky denně průvodci
s dětmi a měsíčně pak shrnut a odesílán elektronicky rodičům, včetně fotodokumentace.
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Pokračovalo pravidelné tvoření s externí výtvarnicí. Návštěvy nedaleké minifarmy a u
Domova seniorů Nová Slunečnice. Skupina byla pozvaná na divadelní představení do
lesního klubu Zahrádka. Zúčastnila se Adventního putování uspořádaného místními
dobrovolníky.
Od 1.3. do 11.4. musel být provoz předškolní skupiny přerušen. Průvodci zůstali s dětmi v
kontaktu dvakrát týdně alespoň prostřednictvím pravidelných e-mailů a fotek přes
WhatsApp.
Kromě jednoho listopadového představení bohužel nebylo možné navštívit žádné z
naplánovaných návštěv divadla. Předškolní skupina také omezila delší exkurze a využívání
MHD. Ani letos se nemohla pořádat slavnost vítání jara.
Komunitní škola
Skupinu tvořily děti na domácím vzdělávání ve věku od 6 do 12 let věku. Ve školním roce
2020/2021 byla komunitní škola v provozu tři dny v týdnu, úterý až čtvrtek, od 8:30 do
16 hodin. Od září 2021 rozšířila provoz o pátky a počet dětí se zvýšil na 19. Dva nebo tři
průvodci, včetně rodilé mluvčí z USA, nabízeli hry, tvořivé činnosti, výklad, samostatnou
práci, pobyt venku, dramatizaci. Děti se staraly ve skupinách o provoz dne a místa.
Podmínkou bylo bezpečné klima třídy.
Koncept edukace komunitní malotřídky je zaměřený na udržitelný rozvoj a
osobnostně-sociální výchovu. Zahrnuje oblasti Rámcově vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání.
Během jara 2021 byla vládní nařízení kvůli pandemii opět přísná. Děti starší 6 let se
nemohly sdružovat a provoz školní skupiny musel být přerušen. Dětem byla nabídnuta
možnost se alespoň jednou týdně vídat online.
Lesní družina
Během školního roku se jedno odpoledne v týdnu scházela lesní družina určena pro děti z
1. stupně místní základní školy. Zatím malou skupinu max. 8 dětí doprovázel jeden
průvodce. V místní přírodě se připravovala svačina na ohni, hrály hry, vnímalo se okolí
bydliště, uvolnilo tělo i mysl.
Příměstské tábory
V červenci a srpnu klub uspořádal tři turnusy pětidenních příměstských táborů pro děti
ve věku 4 až 10 let. Ve skupině bylo až 20 dětí doprovázeno 2 nebo 3 průvodci.
V termínu 12.-16.7. se uskutečnil tábor na téma Jsme jedno, 19.-23.7. Živly a 9.-13.8.
Fyzikální pokusy.
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Komunitní zahrada
V průběhu celého roku 2021 byl spolek v kontaktu s Magistrátem hlavního města Prahy a
čekal na stanovisko ke své žádosti o vypůjčení pozemku na části parcely č. 1018/1 v k. ú.
Čimice. V prosinci 2021 byla nakonec mezi majitelem pozemku a spolkem podepsána
Smlouva o výpůjčce.
Spolek má záměr využívat pozemek ke svým pravidelným edukačním aktivitám s dětmi a
rozšířit působnost i o komunitní zahradu.
Koncem roku byla připravována žádost o dotaci z Programu na podporu projektů ke
zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy. Na Magistrát hl. m. Prahy byly podány dvě
žádosti, jeden investiční projekt na vybudování komunitní zahrady a druhý projekt
neinvestiční zaměřený na ekologickou výchovu.
Semináře a vzdělávání pracovníků
Spolek uspořádal v roce 2021 vzdělávací semináře první pomoci od ZdrSem a Karty
ctností. Pracovníci klubu se zúčastnili vzdělávacích akcí na téma Feuersteinovo
instrumentálního obohacování, Ego v práci učitele, Volná hra, Písně a říkadla a
Waldorfská pedagogika. Také online Letní školy ALMŠ a webinářů Hejného matematiky,
fundraisingu, google workspace. Od září 2021 byly opět obnoveny pravidelné
autoevaluační supervize týmu (4x za školní rok).
Místní spolupráce
V roce 2021 se spolek připojil k místní iniciativě Čimice žijí a spoluorganizoval akce
Zažít Čimice jinak, včetně zajištění fundraisingové kampaně, a Adventní putování.
Pokračovala spolupráce na mezigeneračních aktivizačních programech v, resp. u, Domova
seniorů Nová Slunečnice. Například masopustní průvod nebo zpívání koled, včetně
vzájemného obdarování vánočními výrobky.
Spolek podporuje sbírkou potravin lokální farmářku.

Organizační struktura:
Spolek 333 údolí z.s. tvoří řádní a kluboví členové. Členové spolku zajišťují chod lesního
klubu a provozní záležitosti pro jeho fungování, ať už zdarma jako dobrovolníci nebo při
odborné práci za úplatu jako smluvní pracovníci. Mezi řádné členy spolku patří především
pracovníci lesního klubu, na základě vyplněné přihlášky. Jejich řádné členství ve spolku
končí ukončením spolupráce. Kluboví členové jsou rodiče dětí, které pravidelně
navštěvují lesní klub. Rodiče se stávají klubovými členy podpisem smlouvy o docházce,
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členství pozbývají výpovědí této smlouvy. Spolek má tyto orgány: členskou schůzi
řádných členů a výbor spolku. Výbor tvoří tři řádní členové spolku zvolení členskou
schůzí na tříleté období za statutární zástupce spolku.

Personální obsazení
Výbor spolku, statutární zástupci: Daniela Plocková, Jakub Namyslov, do 30.6.2021
Mária Beňová, od 1.7.2021 Lenka Štěrbová
Řádní členové: Olga Cudlínová, Kristýna Jenerálová, Jitka Myšková, Martina Taišlová,
Jan Kolář, Petra Feinermannová
Externisti: Laura Kocourek, Jana Boháčová, Kateřina Rangotis, Kateřina Jačková,
Kristýna Flenderová,
Dobrovolníci a stážisti: Anna Netolická, Zoja Oubramová, Kristýna Vysoká, Vlaďka
Kosařová, kluboví členové spolku

Finanční zpráva:
Zdaňovací období bylo od 1.7.2020 do 30.6.2021.
Mezi hlavní výnosy spolku patřily v tomto období členské příspěvky. Nejvyšší náklady
tvořily mzdové náklady a ostatní služby.
Spolek získal ve fundraisingové kampani prostřednictvím Darujme.cz 15 719 Kč na
spolupořádání akce Zažít Čimice jinak.
Hospodářský výsledek za dané zdaňovací období byl 206 903,45 Kč.
Finance budou v následujícím období využity na podporu vzdělávání pracovníků a úpravy
vypůjčeného pozemku za účelem provozu komunitní zahrady.
Přílohu této Výroční zprávy tvoří Příloha k účetní uzávěrce ve zkráceném rozsahu,
Rozvaha ve zkráceném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (celkem 6
stran).
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