
Maringotky 

pro  Lesní  klub  Zeměkus 



Kdo jsme ? 

• Lesní klub fungující v Třebosicích mezi 
Pardubicemi a Chrudimí od roku 2015. 

• Předškolní zařízení, které v přirozeném 
prostředí vede děti laskavým způsobem k 
poznání sebe sama, druhých a okolí. 

• 5 průvodců, 23 dětí (max. 15 na den) 

• Vycházíme z konceptu lesních školek, 
waldorfské pedagogiky a především z nás. 



Projekt – získání dvou maringotek 

• školka se za poslední dva roky zdvojnásobila do plné 
kapacity (15 dětí/den). Zimní zázemí na mlýně už 
praská ve švech a chtěli bychom ho opustit a nahradit 
dvěma maringotkami umístěnými v sadu, kde je naše 
hlavní centrum aktivit. 



Mlýn bychom rádi opustili a zahnízdili v sadu 



další motivace 

• Sloučili bychom dvě lokality vzdálené zhruba 450 metrů a 
tím by nám odpadly ne příliš bezpečné každodenní 
přesuny kolem frekventované obecní silnice. 

• Dvěma maringotkami bychom získali místo pro nerušené 
odpočívání menších dětí a také místo pro tvoření a 
vzdělávání předškoláků, popřípadě v budoucnu i 
(dom)školáků. 

• Získali bychom zázemí pro pořádání akcí v sadu i během 
zimy. A že čtyři měsíce v školním roce jsou nějaká doba… 

 

 



Co máme nyní v sadu? 
• DOMEČEK - úschovna všeho (košíčky mrňousů s náhradním oblečením, 

výtvarné a jiné potřeby na tvoření, nářadí apod.) 

• PŘÍSTŘEŠEK – s kruhovým stolem až pro dvacet lidí, u kterého se vítáme, 
radíme, jíme a tvoříme. 

• TEEPEE – v něm od jara do počátku zimy odpočíváme, pořádáme 
představení, setkání… 



Jaká je naše představa? :) 
-časový harmonogram- 

• Získat finance na dvě maringotky. Ne nové (s ohledem na 
cenu), ale v ucházejícím stavu, o délce alespoň 5 metrů. 

• Během prázdnin 2020 je zakoupit a dovézt na místo. 

• Následně je pak během podzimu téhož roku svépomocí 
zrekonstruovat do podoby dle potřeb školky. 

• Tj.: Dát jim barevný kabát a spodky z palubek, vybavit je 
kamínky a do jedné dát jídelní/psací stoly, skříně atd. a 
do druhé matrace a časem třeba postýlky. 

• V zimě si užívat jejich malebnosti a teplíčka. 

 



Inspirace odjinud 
LMŠ Na Větvi 
Hradec Králové 

Lesní školka Veselí  
u České Lípy 

Lesní MŠ Samorost u Teplic 

Místo k tvoření  
a stravování 

odpočívat lze 
takto, nebo na 
postýlkách, 
palandách, 
vývýšeném patře 
apod. 

před a po úpravě 



Jak vidíme finance - rozpočet 

• 2 staré maringotky ………………………………………..65 000,- Kč 

• doprava ……………………………………....v ceně - až 10 000,- Kč 

• palubky, spoj. materiál, barvy, kamna atd. …….45 000,- Kč 

• CELKEM ……………………………………………………….120 000,- Kč 

 

• zdroje z Burzy filantropie …………………….…………50 000,- Kč 

• z vlastních zdrojů …………………………………………..70 000,- Kč 



Proč nám přispět?  - smyslupnost našeho počínání 

Budujeme vztahy a pocit sounáležitosti Objevujeme společně svět 

Hledáme ve svém  konání rovnováhu Děláme blbiny 



Víme, že jídlo pochází ze země… … a že se samo neuvaří 

Pořádáme slavnosti 

Družíme se se sousedy, a taky s nimi obchodujeme :) 



Pěstujeme hudbu 

Seznamujeme s řemesly 

Tvoříme Zdokonalujeme se…třeba v přesnosti 



Podporujeme sebedůvěru  

O své věci se staráme Taky milujeme bláto – někteří více než jiní :) 

Jezdíme na výlety 



děkujeme! 

a hlavně… děláme to srdcem ! 


