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Úvodem: 
 

Rok 2014 byl pro EnviKlub rokem nula. V tomto roce jsme zájmový spolek EnviKlub HURÁ VEN 

založili, vybudovali zázemí a přijímali první děti do péče. 

Školkový provoz jsme zahájili v září 2014, po srpnovém táboře s názvem Z pohádky do pohádky, 

kterým jsme se v Hostivici uvedli. Do školky nastoupilo šest dětí, provoz nebyl celotýdenní. 

Velkou oporou a pomocí nám byli od začátku rodiče dětí navštěvujících školku – strávili s námi 

spoustu hodin a dní prací nezbytnou k utvoření funkčního, bezpečného a příjemného zázemí pro 

děti. 

Založit lesní mateřskou školu v Hostivici byl sen jedné z nás. Díky tomu, že dokázala svůj sen sdílet, 

nadchnout jím a přijmout nápady dalších, se podařilo tento sen proměnit ve skutečnost. 

 

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 
 

Chceme, aby děti trávili co nejvíce času venku poznáváním přírodního světa. Věříme, že principy 

fungování přírody jsou zdrojem porozumění fungování zákonitostí, cyklického fungování přírody i 

souznění nebo střetávání se s proměnami světa. 

Cílem organizace je rozvíjení environmentálního cítění dětí a odpovědného přístupu k životnímu 

prostředí a přírodě, vedení k šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině, poskytování 

vzdělání, výchovy a osvěty, výchova dětí k zodpovědnosti za stav životního prostředí a podpora 

rodinám při slaďování rodinného a pracovního života 

 

Poděkování 
 

Touto cestou děkujeme za finanční příspěvky, za které jsme pořídili komín. Vážíme si intenzivní 

pomoci všech rodičů a příznivců se stavbou zázemí školky. Velmi si ceníme projevené důvěry v 

době, kdy jsme teprve začínali. 

Děkujeme 

 



Činnost EnviKlubu HURÁ VEN v roce 2014 

Seznamovací (Akce pro veřejnost) 

zaměřovali jsme se na to dát o sobě vědět a zodpovídali jsme dotazy 

Jarní úklid pořádaný hostivickými ochránci přírody 

naše dětské tvořivé dílničky 

sázení lípy v ulici Za Mlýnem. 

Tvoření lávky do lesíka Ve Stromečkách u příležitosti Dětského dne 

Otvírání studánek 

Svatojánská slavnost 

Budování zázemí 

Stavba jurty 

Vytvoření suchých toalet 

Postavení zateplené podlahy 

Zateplení jurty a pořízení kamen s komínem 

Školková 

Letní příměstský tábor Z pohádky do pohádky 

ráce s dětmi při provozu lesní školky HURÁ VEN 

Záměry organizace do budoucna 
Do příštího roku bychom rádi i nadále provozovali Lesní Dětský Klub HURÁ VEN. V rámci provozu 

klubu bychom rádi uspořádali jarní příměstský tábor a v létě 2 letní příměstské tábory. Také 

máme v plánu uspořádat tyto akce pro veřejnost: 

Závody kočárků 

Otvírání studánek 

Svatojánská noc 

Michaelskou slavnost 

Slavnost stromů 

Členství a spolupráce: 
Jsme členy Asociace Lesních Mateřských Škol 

Spolupracujeme s rodinným centrem zaHRÁTka 

a dalšími místními organizacemi 

 



Finanční zpráva, zpráva o hospodaření 

Příjmy Vlastní činnost 90.825,— 

 Dary 12.300,— 

 Bankovní úroky 0,57 

Výdaje materiál Strava 19583,— 

 Hygienické potřeby 1709,— 

 Výtvarné pomůcky 1666,— 

 Topný materiál 100,— 

 Materiál stavební (příslušenství) 3487,— 

Výdaje zázemí a vybavení Odpisy dlouhodobého majetku 16629,— 

 (pořizovací cena 165350,—)  

 Vybavení prostor a nářadí 16125,— 

Výdaje služby Telefon, Banka, Pošta, web 1528,— 

 Pomocné práce, údržba nájem 2646,— 

Výdaje ostatní Mzdy 66830,— 

 Kultura vzdělávání 1004,— 

 Členství ALMŠ 2000,— 

 Reprezentace 1890,— 

 Cestovné 4031,— 

Hospodářský výsledek EKHV za rok 2014 je tedy  - 36002,43 

Rozvaha EKHV k 31.12.2014 

Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek 148721,— 

 Finanční zůstatky 2157,57 

 Odběratelé 17390,— 

   

Pasiva Dodavatelé 2351,— 

 Nesplacená půjčka 169.000,— 

 Závazky vůči zaměstnancům 15530,— 

 Budoucí příjmy 17390,— 



Orgány EnviKlubu HURÁ VEN z.s. 
Výkonná rada pro rok 2014 

Mgr. Barbora Kompanová 

Zdeňka Kováříková 

Kateřina Röschová 

 

Zaměstnanci: 
Barbora Šubertová, Barbora Kompanová 

Spolupracovníci, členové spolku: 
Ing. Eva Řezníčková 

Patricie Jägerová 

 

Kontaktní a identifikační údaje organizace 
Název: Enviklub HURÁ VEN z.s. 

Vedená od 1.1.2014 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 26624 

IČO: 025 06 807 

Sídlo: Plzeňská 3102, Kročehlavy, 272 01 Kladno 

Výkonná rada: Barbora Kompanová, Kateřina Röschová, Zdeňka Kováříková 

Telefon: +420775329922 

Email: enviklub@huraven.cz 

Web: www.huraven.cz 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna 

číslo účtu: 264303398/0300 

IBAN: CZ41 0300 0000 0002 64303398 

http://www.huraven.cz/

