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Milí rodiče,

s radostí Vám před-
kládáme dubnové číslo lesního 
newsletteru plného novinek a 
zajímavostí ze života našeho spol-
ku Doma v lese. Od posledního 
vydání jsme rozhodně nepřešla-
povali na místě. S dětmi v lesní 
školce jsme si plnými doušky uží-
vali přicházejícího jara a sluníčka, 
na návštěvě biofarmy nakrmili 
malá jehňátka, kůzlata a králíčky, 
zařádili si na výstavě v písecké 
Sladovně, protáhli kosti na Dív-
čím kameni a v neposlední řadě 
opět poznávali krásy úchvatné 
přírody Blanského lesa, kde lesní 
školka sídlí. Ovšem naprosto pře-
lomovým počinem je zprovoznění 
první „dětské kanceláře, tzv. baby 
officu“ v Českých Budějovicích, 
jehož otevření proběhne symbo-
licky 5.5.2014. Jsme přesvědčeni, 
že tímto projektem opět podpo-
říme nabídku služeb pro rodiče a 
jejich děti a mnohým pomůžeme 
skloubit jejich pracovní a rodičov-
ské radosti. Více informací se do-
čtete právě v tomto čísle. Otevře-
ním baby officu však naše aktivity 
nekončí. I v dalších měsících vám 
budeme představovat naše nové 
a netradiční nápady, jak už jste 
ostatně u nás zvyklí. Neboť kdo se 
v životě na chvíli zastaví, ten cou-
vá. A to mi rozhodně nechceme! 
Příjemné čtení pod rozkvetlými 
stromy přeje

Petr Novotný
předseda Doma v lese

Mnoho rodičů, kteří pečují o své dítě a zároveň 
pracují, ví, že skloubit všechny role není vždy 
úplně jednoduché. Často rodičům chybí vhodné 
podmínky k tomu, aby mohli pracovat neruše-
ně a soustředit se pouze na svou práci. Zároveň 
je tíží pocit, že by měli své dítě někam odložit 
(navíc se tam složitě dopravovat autem či jinak) 
a své dítě několik hodin nevidět. Rozhodli jsme 
se proto skloubit tyto dvě věci a nabídnout ro-
dičům místo, kde mohou nejen v klidu pracovat, 
ale zároveň mít své dítě stále na blízku. Od květ-
na otvíráme první baby office v Českých Budě-
jovicích, který bude sloužit maminkám a tatín-
kům, kteří hledají klid na svou práci a současně 
i program pro své děti. Plně vybavená kancelář 
bude sdílena maximálně osmi pracujícími rodiči 

najednou a nabídne kromě wifi připojení i mož-
nost tisknout, skenovat, kopírovat či laminovat. 
O děti se postará ve vedlejším sále paní na hlí-
dání, která zabaví děti vhodným programem- 
od cvičení, zpívání, tvoření až po čtení pohádek. 
Prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby rodičů 
s dětmi- v koupelně nechybí přebalovací pult, 
v kuchyňce dětské vysoké židle či možnost 
ohřát dětem oběd. Baby office zahajuje svůj 
provoz v pondělí 5.5.2014 a bude otevřen každé 
pondělí a úterý vyjma státních svátků. Otvírací 
doba je od 8:30 do 16 hod a cena za využívání 
prostor činí 100,-/ dítě (na neomezenou dobu) 
a 40,- Kč/hod na pracujícího rodiče. Baby office 
naleznete v novém centru Špalíček v Hradební 
9a přímo uprostřed Českých Budějovic. 
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TAK ŠEL ČAS
Vítek a Mikuláš

AKCE V DUBNU
Na začátku dubna se děti vypravily na dvě exkurze. Jelikož 
návštěva ekofarmy pana Kouby v Třísově měla minulý rok 
velký úspěch, přišli jsme se i letos podívat na nově naroze-
ná mláďátka. Nechybělo krmení jehňátek z lahví ani projížďka 
na ovcích. Největší radost měly děti z malých králíčků a pra-
sátka. Na další exkurzi jsme vyrazili do písecké Sladovny, kde 
probíhá výstava s názvem „S JÍDLEM SI neHRAJEM“. Dětem se 
interaktivní výstava líbila a to zejména část s kastroly a pánve-
mi. Ty nebyly totiž připraveny na vaření, ale na konzertování.  
Děti se jich chopily s takovým elánem, až si vysloužily napo-
menutí uvaděčky… 

Vítek s Mikulášem nastoupili do lesní školky v září 2012. Vítek se osvěd-
čil jako nejvášnivější sběratel všeho, co ho v lese zaujme. K radosti jeho 
maminky již přinesl domů několik zvířecích lebek, které si přál vysta-
vit v obývacím pokoji. Mikulášovi se na školce nejvíce líbí cesta vlakem  
a všechny vodní plochy jakéhokoliv rozsahu, které cestou potká.  
Nevynechá příležitost probrouzdat si kaluže nebo si pouštět lodičky  
v potoku.

Mikuláš

Vítek

Kniha Stanislava 
Olivy přináší Vám  
i Vašim ratoles-
tem celobarevnou obrázkovou knížku pro malé čtenáře i nej-
menší nečtenáře plnou básniček, říkadel a humorných hádanek.  
U této knížky se pobaví celá rodina. Prozatím nejlepší básničky, 
které jsme kdy objevily! 

NÁŠ TIP

V krátkých 
řádkách 
o zvířátkách

Stanislav Oliva



Víte, co to jsou Velikonoce? 
Jimík: „Ne, ne.“

Žanetka: „To se zdobí stromeček.“

Vítek: „A ještě se tam vybarvujou vajíčka.“

A proč se barví ta vajíčka?
Vítek: „Protože kdyby se nabarvily, nebyly by to Velikonoce.“

A co se ještě dělá na Velikonoce?
Žanetka: „Zdobí se perníky.“

A víte co je pomlázka?
Vítek: „Jo, ale už si to nepamatuju.“

A co se s tou pomlázkou dělá?
Vítek: „No buď s ní jdou ven nebo si s ní hrajou doma.“ 

A švihá se s pomlázkou přes zadek?
Všechny děti: „Jo.“

A švihají se kluci nebo holky?
Vítek: „Holky.“

A proč ne kluci?
Vítek: „Protože těm by se to nelíbilo.“

DĚTI VÁM TO ŘEKNOU...

PODPORUJÍ NÁS: ATELIÉR PLUSARCH

Architektonický ateliér  funguje od roku 2008. Po zkušenostech 
z Prahy a stáži v italském Janově jsme zakotvili v milé krajině Jižních 
Čech. Ke všem architektonickým úkolům přistupujeme s radostí 
z tvůrčí práce. Pomáháme nápaditě plnit Vaše přání a požadavky. 
Není nám vlastní samoúčelnost  a snaha za každou cenu zaujmout. 
Zabýváme se novostavbami i rekonstrukcemi, interiéry a zahrada-
mi, s vědomím, že malý projekt může být leckdy zajímavější, než vel-
ká stavba. Projdeme s Vámi celou cestu - od architektonické studie 
přes projektovou dokumentaci po součinnost při realizaci. 
Projekt Špalíček Doma v lese jsme se rozhodli podpořit, protože není 
nic lepšího, než spolupracovat s lidmi zapálenými a nadšenými pro 
věc. Zároveň nám nejmladší člen našeho ateliéru Jindřich (1,3 roku) 
ukázal, že aktivit pro děti ve městě není nikdy dost. 
Řešení interiéru Špalíčku vychází z názvu a základního principu 
sdružení Doma v lese. Třísovská školka přenesla ,,doma´´ do lesa, 
ve Špalíčku přesouváme kousek lesa ,,domů´´. Základním pozná-
vacím znamením jsou proto březové kmeny objevující se v celém 
prostoru. Útulnost a pocit klidu navozují přírodní materiály, zemité 
barvy a příjemné světlé odstíny.  Na malém prostoru se tak podařilo 
poskytnout místo pro vzdělávací programy studentům, útočiště pro 
aktivní rodiče i setkávání v přátelském prostředí.

Děkujeme manželům Palovým z architektonického ateliéru PLUSARCH za zhotovení návrhu interiéru centra 
Špalíček v rámci sponzorského daru! Moc nás těšilo spolupracovat s někým, kdo má vkus, zajímavé nápady, 
dokáže pracovat precizně a je z něj cítit radost z toho, co dělá. Ještě jednou velký dík!

České Budějovice, Boženy Němcové 2/12
info@plusarch.cz
www.plusarch.cz
777 332 853

lesní 
příměstský 
tábor
děti ve věku 3-8 let
poznávání přírody spojené se zážitkovou pedagogikou
Blanský les s využitím zázemí lesní školky v Třísově
vždy od pondělí do pátku (7.30 - 16:00 hod.)
ČERVENEC: 7. - 11. 7. 14. - 18. 7. 21. - 25. 7. 28. 7. - 1. 8.  /    /    /  
SRPEN: 4. - 8. 8. 11. - 15. 8. 18. - 22. 8. 25. - 29. 8.  /    /    /  
vlakem tam a zpět z Jižní zastávky v Českých Budějovicích
2.000 za jeden turnus (obsahuje dvě zdravé svačiny denně, pitný režim, pomůcky)
elektronicky v sekci "Přihláška" na www.domavlese.cz
Doma v lese o.s.

PRO KOHO:
PROGRAM:

KDE:
KDY:

JAK:
CENA:

PŘIHLÁŠKY:
POŘÁDÁ:

Pro více informací nás kontaktujte emailem na info@domavlese.cz 
nebo telefonicky na 605 212 396.



Říká se „Březen – 
za kamna vlezem“. Děti 
z naší lesní školky ale bře-
zen rozhodně za kamny 
nestrávily. Nejen že na to 
bylo moc krásné poča-
sí a po zimě už nebyly 
ani památky, ale hlavně, 
za kamny je nuda a my 
chceme stále něco nové-
ho objevovat a něco no-
vého zažívat. Proto jsme 
pro tlupu našich nezbed-
níčků připravili spoustu 
zajímavých aktivit. 
První dva týdny byly 
ve znamení vody. Děti si 
například ověřily, že se 
šiška v ledové vodě zavírá 
a dozvěděly se, že člověk je vlastně takový chodící rezervoár vody. 
Také si vytvořily studánku. Nejdřív vystřiženou z barevného papíru 
a pak i skutečnou, vyhloubenou v lese a vyzdobenou spoustou ka-
mínků. Proměnily se ve vlasaté studánkové víly a zatančily si stu-

dánkový taneček. A protože 
u žádné studánky nemůže 
chybět krásná barevná váž-
ka, vytvořily si jich děti hned 
několik a vyzdobily jimi jur-
tu.
Velký dojem na ně udělala 
bahenní příšera, která se 
s příchodem jara uhnízdila 
u lesního potůčku na cestě 
k jurtě. Jednomu dítěti se 
dokonce podařilo spatřit i její 
ocas. Bahenní příšera, to 
není žádná sranda! Naštěstí 
se dětem podařilo získat si 
její přízeň. Díky úklidu lesa 
a tomu, že jí po lese nasbíra-
ly mnoho krásných dárků. 

Je ale třeba dávat pozor, abychom si 
ji něčím nerozhněvali. To by bylo zlé. 
Podnikli jsme také první jarní túru 
na zříceninu hradu Dívčí kámen. 
Třetí březnový týden jsme si pak 
vychutnali to pravé jaro. Procvičili 
jsme si jarní pranostiky a vyrobi-
li si barevné kuličky. A těch květin 
všude kolem. Na třísovském vrš-
ku rozkvetly podléšky, hrachory 
a sasanky. Narazili jsme dokonce 
na vzácné a zákonem chráněné dří-
patky. A právě na kytičky a všechno, 
co roste, jsme se zaměřili poslední 
březnový týden. Tématem byla semínka. Děti si do květináčků za-
sadily řeřichu a dozvěděly se, co všechno takové semínko potřebuje 
k životu. 
Na začátku dubna jsme pak navštívili zemědělskou usedlost pana 
Kouby, který nám ukázal spoustu domácích zvířat. Děti krmily mlé-
kem jehňata a pochovaly si králíka a morčátko. Ze všeho nejvíc se jim 
ale líbilo strakaté prasátko Pepina. O den později pak vyrazily do pí-
secké Sladovny na interaktivní výstavu „S jídlem si (ne)hrajem“, která 
děti velmi zaujala a bylo těžké je odsud vůbec dostat zpátky na vlak.

Pomozte nám vybrat jména pro 
naše zakrslé králíky! Hledáme čtyři 
jména a zatím nevíme, zda klučičí 
nebo holčičí. Své návrhy nám posí-
lejte na info@domavlese.cz nejpoz-
ději do konce dubna. Ze zaslaných 
jmen vybereme čtyři a výherci do-
stanou za odměnu krásnou fotku 
králíčků z lesní školky! 

SOUTĚŽZápis do lesní školky pro děti ve věku 3-6 let pro školní rok 2014/2015  
proběhne v sobotu 26.4.2014 od 10-12hod v Třísově. Těšíme se na vás i vaše děti!

V únoru nás oslovila Česká televize s tím, že 
by k nám do lesní školky chtěla přijet nato-
čit díl dokumentárního seriálu Malá farma.  
Pokud chcete vidět děti z lesní školky v hlav-
ní roli, pusťte si díl v archivu ČT s datem  
28. 3. 2014!
Podařilo se nám získat dotaci ve výši 
50.000  Kč od odboru školství magistrátu 
města Českých Budějovic na provoz školky. 
Finanční prostředky použijeme na nákup 
materiálu pro výuku a zejména na nová sto-
hovatelná lůžka s matracemi pro děti. Máme 
z toho velkou radost.

PROBĚHLO

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

PŘIPRAVUJEME

PODAŘILO SE
… nás najdete na Trhu U vrby? Přijďte 
se na nás podívat, potěšit se s našimi 
novými čtyřnohými kamarády králíč-
ky nebo si něco vyrobit do lesní dílny! 
Do léta budeme na trhu v následují-
cích termínech: 19.4., 3.5., 31.5. a 14.6. 
vždy od 7-12hod. Více informací na  
www.trhyuvrby.cz. 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU nebo na www.domavlese.cz


