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cokoli tě napadne…  

 

 
 

kdekoli tě napadne…  
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Dům dětí a mládeže Brno, 
Helceletova, příspěvková organizace 

Helceletova 4, 602 00 Brno | IČ: 44993412 
 

tel: 543 212 113 | email: info@helceletka.cz 
bankovní spojení: 49934621/0100 (Komerční banka) 

statutární zástupce: Mgr. Zdeňka Říhová 
www.helceletka.cz | facebook.com/Helceletka 

 

 
 

Všechny údaje popisují stav k 31. 8. 2018. 
Výročka nenahrazuje zprávu o činnosti a hospodaření,  

která je předkládána za kalendářní rok.  
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úplně na úvod… 
 

malý přehled o činnosti organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Helceletka se již desítky let zajímá o to, co Brňáci i mimobrněnští dělají se svým volným časem, 

do jakého kroužku se přihlásí, čemu se věnují po vyučování, jaké záliby a koníčky rozvíjí. Snažíme 

se myslet i na to, abyste to k nám neměli daleko, a proto nás najdete v 8 městských částech a to 

Brno - střed, Bystrc, Černovice, Komárov, Komín, Kraví hora, Řečkovice, Slatina, Židenice a také 

v blízkém městečku - ve Veverské Bítýšce. 
  

Stěžejním základem naší činnosti jsou kroužky či kurzy. Z jejich pestré palety si vybírají nejen 

školáci, ale i předškoláci. Řada činností osloví také rodiče s nejmladšími dětmi, dospěláky 

a seniory. Tradičně u nás vítáme malé výtvarníky, keramiky, švadlenky a kutily. Na své si ale 

přijdou i milovníci hudby, tance a pohybu. Podmanivé vůně lákají do kuchařských a nově  

i cukrářských kroužků. Prkna, která znamenají svět, čekají na účastníky dramky i Animáku. 

Poklady pod zemí hledají mineralogové. Nutno dodat, že za některými kroužky se vyplatí i kousek 

popojet, protože jsou v Brně a okolí výjimečné. To určitě potvrdí fanoušci stavebnic, robotiky  

a programování. Kdo touží po adrenalinu a dobrodružství, toho by mohly zajímat kroužky 

dřevárenského šermu. A nezapomeňme ani na sportovce - zvlášť florbalistům se v týmech 

Helceletky skvěle daří, takže z turnajů vozí nejenom zážitky a únavu, ale také medaile.    
  

Další a neméně důležitou činností jsou tábory, které probíhají přes školní rok, nejvíce však  

v období letních prázdnin. Spektrum, co se tematického či věkového rozpětí týká, je opravdu 

široké. Příměsťáky probíhají zpravidla na našich pracovištích. Pro děti, které nechtějí trávit čas  

v Brně, ale ještě nejsou připraveny vyjet na týden mimo domov, děláme tzv. cestovní tábory. 

Každý den jsme jinde, poznáváme svět, ale spíme ve vlastních postelích. Co se pobyťáků týká, 

tak zatím nemáme vlastní táborovou základnu, ale máme osvědčená místa, kde je nám fajn  

a kam se všichni rádi vracíme. 
 

Za zmínku určitě stojí i akce, které v průběhu roku dělají všechna pracoviště Helceletky. Krom 

těch tradičních navázaných na svátky a významné dny (Vánoce, Velikonoce, Den matek, Den dětí 

atd.) děláme i jednorázové akce pro úzký okruh lidí či širokou veřejnost. Charakter akcí je 

jednoduchý - pobavit, zpříjemnit čas, naučit, vyrobit, potkat se, oslavit … prostě si je užít.  
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77%

23%

příměstské pobytové

v řeči čísel… 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - základní přehled o činnosti 
 

 
 

 
 

kroužky 

396 
3 610 

účastníků 

 
140 výtvarných kroužků | 1144 účastníků 
63 sportovních kroužků | 711 účastníků 
56 hudebních a dramatických kroužků | 573 účastníků 
33 kroužků pro rodiče s dětmi | 240 účastníků 
31 přírodovědných kroužků | 305 účastníků 
31 vědeckých a technických kroužků | 391 účastníků 
10 jazykových kroužků | 47 účastníků 
8 kroužků stolních her | 55 účastníků 
 

24 ostatních kroužků | 206 účastníků 

 

 

 

 
 

tábory 

143 
2 826 

účastníků 

 
 
 
 
110 příměstských táborů 
1 660 účastníků  
  
33 pobytových táborů 
1 166 účastníků 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
akce 

448 
25 174 

účastníků 

 
 

 
 
 

výukové programy 

554 
10 935 

účastníků 
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velké události… 
 

malý skok pro králíka, velký skok pro Kamenačky - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Přírodovědná stanice Kamenačky slouží široké veřejnosti již 

od roku 1967. V posledních letech byl velký problém 

s prostory, které pomalu chátraly, až již nebylo možné v nich 

žít a pracovat. Nějakou dobu zvířata i pedagogové využívali 

náhradních prostor sousedící základní školy. Paralelně 

probíhala dlouhá a obtížná etapa budování nové stanice, 

ukončená 25. května 2017, kdy byla do našich rukou 

předána krásná nová budova s tropickým skleníkem, 

moderními expozicemi, jezírkem a zahradou. Svou podobou 

je to raritní a odborné zařízení určené pro zájemce 

o přírodovědu, chovatelství (zejména teraristiku) a ekologii. 

Od tohoto školního roku proto mohli naši klienti využívat stanice naplno – krom velkého 

množství živých zvířat se do ní totiž vrátily také kroužky, tábory i výukové programy. Celá nabídka 

zaznamenala velký zájem a Kamenačky rychle naplnily plánovanou kapacitu.  

 

- - - - - - - - - - superhrdinská oslava 100 let republiky 

 
V pátek 18. 5. jsme ve spolupráci s kavárnou Piknik Box a pod záštitou 
městské části Brno - střed připravili dobrodružné odpoledne pro 
celou rodinu. Björnsenův sad se stal útočištěm Superhrdinů. 
Dětem, ale i dospělákům jsme připomněli celou řadu osobností 
našich dějin. Vybrali jsme takové, co neumějí létat a ze zápěstí 
nevystřelují pavučiny, ale i přesto mají na kontě věhlasné 
a superhrdinské činy, které za vyzdvihnutí určitě stály. 
 

 

výstava děti dětem - - - - - - - - - - 
 

Výstava, kterou bylo možné shlédnout koncem února a po celý březen 

v prostorách Galerie Vojenské nemocnice, byla vytvořena dětmi  

z výtvarného kroužku pobočky Domeček pro organizaci Mamma 

HELP. Projektem Jak to říct dětem se tato organizace snaží 

upozornit na problematiku komunikace s dětmi v rodině, kde 

onemocní maminka. Důležitou myšlenkou celého projektu bylo, aby 

se děti zamyslely nad tím, že některé děti mohou vyrůstat se 

strachem o svoji maminku.   
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největší poklad, který máme… 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - jsou lidé, kteří naši organizaci tvoří  
 

Naši pedagogové mají kromě vlastní výchovné práce velkou spoustu 

dalších povinností, které jsou často „tak trochu neviditelné“, ať už 

jde o starost s chodem poboček, všechno chystání a domlouvání, 

jednání a papírování. V tom všem je jedna věc naprosto výjimečná 

– jejich tvořivost. Bez ní by Helceletka nebyla sama sebou 

a vlastně, nebyla by vůbec… 

Externí spolupracovníci jsou to, čemu se běžně říká „srdcaři“. Jsou 

to profesionálové ve své oblasti zájmu, kteří se o své umění, 

dovednosti a o svou radost chtějí podělit s jinými. Často za cenu obrovských časových investic  

a na úkor svého volného času. Jsou důležitým stavebním kamenem naší činnosti.  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - být nejlepší 
 

…znamená pořád na sobě pracovat. Naši interní pedagogové jsou 

toho příkladem! Na začátku každého školního roku si vytyčíme 

cíle v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Nejedná se pouze  

o kurzy v rámci DVPP, ale také o samostudium či kooperaci  

s odborníky v dané oblasti. Na konci roku potom kriticky 

zhodnotíme dosažené výsledky. Ne vždy se nám podaří 

absolvovat vše, co si naplánujeme a to především proto, že nám 

kolidují termíny vypsaných školení s naší činností. 

 

 
 
 
 
V tomto školním roce jsme nově zavedli společná interní setkání s tematickým zaměřením na to, 
co nás právě zajímá.  Na podzim byl připraven workshop o práci s grafikou a tvorbě propagačních 
materiálů. Na jaře jsme se ve workshopu Ždímeme hru zaměřili na pedagogický přesah hry  
a možností využití moderních technologií v táborovém prostředí.  

40 210 4

Interní pracovníci Externisté Rodičovská dovolená

technika tvořivost a kreativita keramika přírodověda ostatní
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Bystrouška 
 

Fleischnerova 1a, Brno – Bystrc   

bystrouska@helceletka.cz, 546 215 652 
 
Chceme být mnoho-oborová pobočka pro všechny věkové kategorie. Nabízet 
zajímavou činnost, která klienty baví a rozvíjí. Neupřednostňovat výkon  
a soutěže, ale spíše zážitky, spolupráci a osobní rozvoj. Naším cílem je 
pomáhat dětem dozrávat v samostatné a schopné mladé lidi. Chceme 
vytvářet přátelské prostředí a respektující přístup. 

 
Ani v tomto školním roce se nám nevyhnuly personální změny, naštěstí nešlo o pokles 
pracovníků. Velkou změnou prošly dvě učebny, ve kterých jsme položili nové podlahy. Prostory 
jsou teď vzdušnější a snáz se udržují. Postupně se mění také prostory pro chovatelství  
a teraristiku tak, aby se v nich líbilo ještě víc než zvířátkům jejich malým chovatelům.  
 
Růst zaznamenaly hudební kroužky a kroužky Mateřského 
centra. V obou případech za to vděčíme skvělé spolupráci s 
externími lektory. Dařilo se ale i našim vlajkovým kroužkům 
(chovatelské, přírodovědné a dřevárenský šerm) a další 
pravidelné činnosti. Nepodařilo se nám sice najít dostatek 
času pro plánovaný upgrade našich výukových programů, 
jelikož jsme během roku řešili ještě i jejich personální 
zajištění. Jejich účastníků se to ale nedotklo, o čemž svědčí 
statistika jejich návštěvnosti, ale i pozitivní zpětná vazba. Do 
nabídky letní činnosti přibyly dva příměstské tábory. Díky této 
nabídce tak nově pokrýváme celý srpen. 
 
Pustili jsme se také do zlepšování komunikace na sociálních sítích a do společných akcí dětí  
z kroužků a jejich rodičů. 
 

 
 

kroužky 

46 
456 

účastníků 

 
 

tábory 

14 
477 

účastníků 

 
 

akce 

40 
3 080 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

184 
4 144 

účastníků 

 
 
Děkujeme za spolupráci: 

MČ Brno-Bystrc · ZOO Brno 

mailto:bystrouska@helceletka.cz
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Domeček 
 

Helceletova 4, Brno – Kraví hora   
domecek@helceletka.cz, 605 201 463 

 
Našim cílem je budovat vyvážený, partnerský vztah mezi klienty a naší 
pobočkou, mezi lektory a účastníky zájmového vzdělávání. Jde nám o přenos 
skutečných emocí, nikoliv o formální bázi výuky. Chceme v našich klientech 
podporovat jejich potenciál, přistupovat k nim individuálně a vnímat jejich 
potřeby. 

 
Skvěle se uchytily nové kroužky v nabídce - jak Ze skleníku do Pupíku, tak stavebnicové aktivity 
si rychle našly své příznivce. Také tradiční výtvarné a keramické kroužky hlásily často “plno”. 
Stále více malých oslavenců se může těšit také z tematických narozeninových oslav, přímo u nás 
na pobočce. Táborová nabídka se díky velkému zájmu dětí (a ochotě našich skvělých externích 
spolupracovníků) znovu rozrostla o další příměšťáky, naopak tradiční pobytový tábor pro rodiče 
s dětmi jsme letos kvůli personálním změnám nenaplánovali.  
 
Zkvalitnění a rozšíření se dotklo také nabídky výtvarných a 
keramických kurzů pro dospělé. Během prázdnin prošel 
hlavní ateliér také výmalbou a částečnou obnovou. 
 
Velmi nám záleží na kvalitě naší práce a profesionalitě 
našeho týmu. Jak v práci s externími kolegy, tak uvnitř 
skupiny stálých pracovníků se zintenzivnily porady a 
vzájemné sdílení zkušeností. Se stejným cílem jsme 
prohloubili i spolupráci s dalšími pobočkami. Rostlo také 
naše zapojení do života komunity v naší městské části a díky 
projektu Děti dětem jsme potvrdili také náš zájem 
o společenskou zodpovědnost, pěstovanou nejen v nás, ale i v našich klientech.   
 

 
 

kroužky 

28 
309 

účastníků 

 
 

tábory 

15 
206 

účastníků 

 
 

akce 

28 
1 232 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

x 
x 

 
Děkujeme za spolupráci: 
MŠ Bílého · MŠ A ZŠ Barvičova · MŠ PONNY Kids  · ZŠ Labyrinth · Lerchova otevřeno 

všem · Mamma HELP · Makro 

mailto:domecek@helceletka.cz
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Domino 
 

Kořískova 16, Brno – Řečkovice   
domino@helceletka.cz, 725 803 059 
 

Umožňujeme klientům objevit svět tvořivosti, fantazie, hravosti. Rozšířit 
nenásilně jejich tvůrčí možnosti a obzory. Snažit se propojit tvořivé činností  
s praxí a realitou každodenního života, snažit se o vstřícný a prorodinný 
způsob poskytování služeb. Vytvářet také možnosti a příležitosti setkávání 

dětí i dospělých a navazování nových kontaktů a přátelských vazeb. 

 
 

I když dobrých externích spolupracovníků není nikdy dost, a jejich vyhledávání a propojení  
s pobočkou je pro nás obrovskou výzvou, byl letošní rok právě díky jejich práci zase o něco 
pestřejší - podařilo se nám rozjet kurzy točení na kruhu, a to i ve formě individuálních akcí pro 
děti a jejich rodiče. Také nabídka příměstských táborů se příjemně rozrostla.  
 
Ve spolupráci s dalšími pobočkami jsme také výrazněji spolupracovali na realizaci výtvarných 
výukových programů. Velkou injekcí energie a skvělé nálady byla jak výstava prací dětí z našich 
kroužků v medlánecké pobočce městské knihovny, tak také závěrečné 
nocování na pobočce, které bylo tečkou za pravidelnou činností.  
 
Podařilo se nám splnit také “malý-velký” cíl, kterým bylo 
malování na pobočce, spojené s redukcí nepotřebného 
materiálu a přeskládáním úložných prostor. Novou podobu 
má prostor pro keramické kruhy. Činnost můžeme směřovat 
do altánku na zahradě i v případě, že nám počasí zrovna 
nehraje do karet, protože jsme ve spolupráci s Městskou částí 
Brno-Řečkovice vybudovali venkovní posezení, které bude 
sloužit návštěvníkům Domina ve všech oblastech činnosti. 

 

 
 

kroužky 

11 
94 

účastníků 

 
 

tábory 

3 
41 

účastníků 

 
 

akce 

41 
645 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

x 
x 

 

 
   Děkujeme za spolupráci: 

Knihovna Jiřího Mahena (pobočka Královo Pole) · CVČ Jabloňka ·  

MČ Brno-Medlánky  ·  ZŠ Novoměstská    ·   ZŠ Hudcova 

mailto:domino@helceletka.cz
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Fantázie 
 

Tilhonova 49, Brno – Slatina ·  Touškova 9, Brno – Židenice  

fantazie@helceletka.cz, 775 600 405 
 

 Hlavním cílem Fantázie je svou činností i nadále podporovat aktivní využití 

volného času a být centrem zájmové výchovy a vzdělání. Naše klienty vedeme ke 

ctění české tradice, podporujeme nezastupitelnou funkci rodiny, propagujeme 

zásady trvale udržitelného života, rozvíjíme a posilujeme osvojování životních 

kompetencí dětí – „ učení pro život“. 

Velkou novinkou letošního roku bylo zajištění vyzvedávání dětí ze školních družin (a jejich 
doprovod do kroužků), které rodičovská veřejnost velmi ocenila. Pokračovalo také naše těsné 
zapojení do života komunity v několika městských částech. Podíleli jsme se na velké řadě 
skvělých akcí, od Dne seniorů přes Vánoční dílny pro sociálně znevýhodněné až po Drakiádu. 
Samozřejmostí jsou i naše “domácí akce”. Udrželi jsme nabídku 
pobytových táborů a rozšířili možnosti trávení prázdnin na 
příměstských táborech. Nově také pro naše nejmenší 
táborníčky. O nový program se rozšířila také nabídka 
“výukáčů”, které jsme schopni nabízet i přímo  
v prostorách škol.  
 
Kus dobré práce se udělal také na našich pobočkách 
(včetně nové podlahy) a jejich zahradách. Nebyl by možný 
bez velkého nasazení celého týmu, ale i podpory rodičů 
a přátel naší pobočky. Velmi si vážíme práce členů Íčka - klubu 
instruktorů, ve kterém se “naše děti” mění v “naše parťáky”. 
Koncentrovali jsme se v nich na práci se zpětnou vazbou od účastníků.  
Administrovali jsme 11 projektů vyhlašovaných městskými částmi, odbory magistrátu i MŠMT. 
 

 
 

kroužky 

96 
805 

účastníků 

 
 

tábory 

33 
817 

účastníků 

 
 

akce 

75 
6 768 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

70 
1 825 

účastníků 
 

  Děkujeme za spolupráci: 
ZŠ a MŠ Kobylnice · ZŠ Slovanské nám · ZŠ Úvoz · ZŠ Rašínova · ZŠ Mokrá · MP Brno 

– Komárov · Policie Šlapanice · Hasiči Mokrá – Horákov · Hasiči Slatina · MČ Brno - 

Slatina · Hasiči Šlapanice · Kooperativa  

mailto:fantazie@helceletka.cz
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Frikulín 
 

Gromešova 1, Brno - Řečkovice  
frikulin@helceletka.cz, 775 174 463 

 

Chceme být pobočkou s atraktivním programem, hledající moderní přístup, 

inovativní techniky, ale i návrat k tradicím. Snažit se o osobní přístup a vztah  

s dětmi i rodiči, respektovat individualitu klientů, jejich životní styl, kulturu, věk  

i schopnosti. Vytvářet bezpečný a inspirativní prostor pro všechny. 

 
V letošním roce se rozjelo mnoho nových kroužků 
a u některých jsme také zajistili oblíbené vyzvedávání 
z družin. Podařilo se nám do kroužků začlenit více práce na 
naší úžasné zahradě. Stejnou radost máme také ze změn 
v klubu předškolního vzdělávání, ve kterém vzrostl 
nejenom počet členů, ale také důvěra mezi námi a rodiči a 
vzájemná komunikace. Vše je opřeno o stabilizaci týmu 
lektorů klubu, která je velkým úspěchem uplynulého roku.  
Nabídkou příměstských táborů jsme bezezbytku naplnili celé 
letní prázdniny a to včetně táborníčků pro nejmenší děti.  
 
Mírně jsme změnili podobu našich akcí, jsou více zážitkové, zaměřené na aktivitu a hravost. 
Výtvarná a kreativní část zůstala, ale už ne jako dominantní. S tímto formátem jsme velmi 
spokojení. Aktivně jsme zapluli i do komunitních akcí pořádaných MČ a dalšími partnery. U srdce 
nás hřeje i spolupořadatelství festivalu Dobré ráno Kociánko. 
 
Velmi intenzivně jsme se věnovali rozvoji týmu našich pracovníků, ať už interních či externích. 
Podařilo se nám podpořit vzájemnou komunikaci a profesní podporu. Dobrý pocit máme 
i z nového nastavení komunikace s rodiči a klienty. 
 

 
 

kroužky 

62 
592 

účastníků 

 
 

tábory 

28 
438 

účastníků 

 
 

akce 

39 
741 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

28 
580 

účastníků 
 

  Děkujeme za spolupráci: 
MČ Brno-Medlánky · MČ Brno-Řečkovice · MŠ Tumaňanova · MŠ Škrétova · ZŠ 

Herčíkova · ZŠ Horácké náměstí · ZŠ Jehnice · ZŠ Novoměstská · ZŠ Úprkov · Davona  

· Family point · Kociánka 

mailto:frikulin@helceletka.cz
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Přírodovědná stanice Kamenačky 
 

Kamenačky 4a, Brno - Židenice 
kamenacky@helceletka.cz, 776 049 454 

 

Cílem všech forem činností je poskytovat vzdělávání v oblasti přírodovědy, 

biologie, chovatelství a ekologie pro zájemce, jimž je tento obor blízký,  

a poskytovat jim odbornostní zázemí a rozvoj jejich vyhraněných zájmů. 

 

Na nové budově stanice ještě dokončujeme poslední úpravy a řešíme drobné závady. 
Každopádně se v ní dobře zabydlela nejenom zvířátka, ale také naše činnost. V letošním roce 
jsme připravili nové zájmové kroužky - chovatelskou přípravku a přírodovědu pro mateřskou 
školu. Znovu se rozšířil i počet akcí pro širokou veřejnost. Krom 
plánovaných táborů zpestřuje návštěva naší stanice táborový 
program mnoha poboček naší organizace a dalších partnerů. S 
úspěchem jsme obnovili i zimní cyklus pátečních odborných 
přednášek.  
 
Udrželi jsme také nabídku výukových programů (za kterými 
už přijíždějí i třídy mimobrněnských škol) a věnovali zvláštní 
úsilí ověření aktuálnosti a atraktivity těchto programů s cílem 
jejich doplnění a rozvíjení.  
 
Nově zajišťujeme odbornou praxi pro studenty dvou dalších škol 
(celkově už třech). Spolupracovali jsme se studenty také v řešení jejich projektů SOČ a realizovali 
víkendový výjezd pro teraristy. 
 

 
 

kroužky 

16 
206 

účastníků 

 
 

tábory 

8 
96 

účastníků 

 
 

akce 

40 
1 599 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

66 
1 382 

účastníků 
 

   Děkujeme za spolupráci: 
Masarykova univerzita · Mendelova univerzita · Přírodovědné lyceum · Trivis · SOŠ Litomyšl · 

Moravské zemské muzeum · Akademie věd · Teraristická společnost Praha · Stanice 

přírodovědců (součást DDM hl.města Prahy) · MČ Brno - Židenice · ZŠ Kamenačky · MŠ Štolcova 

·  MŠ Sněhurka · Exotic · mujpes.cz · zvire.cz · Zdena Makovcová · Milan Makovec · Vladimír 

Koláčný · Martin Foretník  

mailto:frikulin@helceletka.cz


 
Helceletka / Výročka / 2017 – 2018 / s. 14 

Kominíček 
 

Absolonova 20a, Brno - Komín  
kominicek@helceletka.cz, 606 110 970 

 

Cílem pobočky je pomoci připravovat děti na běžný život i nároky školy.  Naučit 

děti pomáhat, komunikovat, tolerovat se. Chceme naučit děti aktivně  

a smysluplně trávit volný čas.  Naším cílem je rozvíjet nadání a talent dětí  

v jednotlivých kroužcích a kurzech. Nabízíme výchovu k lidskosti a dobrému 

chování. 

 

Změny v týmu nám kromě starostí přinesly i skvělou pomoc a stabilizaci, díky které se nám 
podařilo udržet a rozšířit nabídku pravidelné činnosti a pohrát si s dokonce i s nabídkou akcí. Své 
příznivce našlo podvečerní tvoření rodičů s dětmi, skvěle dopadl náš pokus pustit se i do 
mezigeneračního setkávání dětí a jejich prarodičů. Vyhledávané byly také narozeninové akce pro 
malé oslavence. Nabídku jsme doplnili i o dopolední akce věnované výhradně seniorům. Součástí 
místní komunity jsme i díky spolupráci na velkých akcích městské   
části Brno-Komín.  
 
Také letos jsme se podíleli na organizaci Mistrovství ČR 
v deskových hrách jako koordinátorské pracoviště pro 
Jihomoravský kraj - oblast Brno. Letos jsme tuto aktivitu 
rozšířili ještě o spolupráci na stanovení rekordu ve hraní 
stolní hry. Ve spolupráci s dalšími pobočkami připravujeme 
a realizujeme také výukové programy určené kolektivům 
školních družin. Nabídli jsme i doprovodný program pro školy 
v přírodě a dokonce i “výukáč na míru”. Letos jsme se zaměřili také 
na rozvoj proklientského přístupu, komunikace a propagace a na zjišťování spokojenosti  
s poskytovanými službami. S výsledky chceme dále pracovat. 

 

 
 

kroužky 

29 
133 

účastníků 

 
 

tábory 

9 
129 

účastníků 

 
 

akce 

44 
1 362 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

10 
305 

účastníků 
  
 

Děkujeme za spolupráci: 
MČ Brno-Komín · ZŠ a MŠ Pastviny · Mindok · Millaminis ·  Piatnik · Spolupráce s 

vedením MČR v deskových hrách 

mailto:kominicek@helceletka.cz
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Robotárna 
 

Sokolská 1, Brno - střed  
robotarna@helceletka.cz, 777 165 532 

 

 Cílem naší pobočky je probouzet, povzbuzovat a prohlubovat zájem  

o sebevzdělávání v oblasti přírodních věd a techniky v každé věkové kategorii: 

pomáhat rozvíjet jemnou motoriku, rozvíjet praktické technické dovednosti, 

prohlubovat školní znalosti a rozvíjet schopnost využít teoretické vědomosti  

v praxi. 

 

Robotárna zvládla další stěhování do nových prostor. Díky mimořádnému úsilí celého týmu 
kolem pobočky se v nových prostorách podařilo nejen udržet, ale i mírně rozšířit nabídku 
činností. Nové kroužky jsme letos navíc mimořádně otvírali také v pololetí a tím pádem znovu 
mírně navýšili počet účastníků pravidelné činnosti. Tu doplnilo mnoho různých soutěží a akcí, 
kterým jsme často věnovali i víc než jeden víkend. Ale rozhodně to stálo za to! Skvělých výsledků, 
úspěchů a vítězství jsme dosáhli na Robotiádě i Robotickém dnu.   
Naši činnost jsme prezentovali na prestižních akcích po celé 
republice, v čele s Maiker Faire Prague.  
 
Do úspěšného konce jsme dovedli také několik soutěžních 
projektů Středoškolské odborné činnosti, podpořených 
JCMM. Připravili jsme a odzkoušeli výukový program 
Micro:Bit, který je připraven k nabídkám do škol.  Dále 
pokračovala také dobře nastartovaná spolupráce s VIDA! 
science centrem a FabLabem.  
 

Připravovali jsme se na změny v komunitě, vytvořené kolem pobočky  
- řada spolupracovníků oznámila omezení své činnosti na Robotárně (osobní, studijní  
i pracovními povinnosti).. 
 

 
 

kroužky 

20 
149 

účastníků 

 
 

tábory 

3 
73 

účastníků 

 
 

akce 

27 
5 712 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

x 
x  

  

 
Děkujeme za spolupráci: 
Eledus · FabLab · Gatema · Honeywell · JCMM · Masarykova univerzita · Red Hat · 

SOS – electronic · VIDA! · VUT 

mailto:robotarna@helceletka.cz
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Sluníčko 
 

Tuháčkova 39, Brno – Komárov ·  Charbulova 86, Brno – Černovice 

slunicko@helceletka.cz, 775 739 803 

 

 Hlavním a nejdůležitějším cílem je společně s externími pracovníky pobočky 

Sluníčko vytvořit stabilní pracovní tým, který bude kvalitně a s entusiasmem 

pracovat s klienty. Nabídnout nové kroužky a výukové programy do více škol. 

Rozšířit nabídku táborů i pobytových akcí. Dále šířit dobré jméno v zahraničí 

či v jiných městech díky účastí na florbalových turnajích. 

Když si smůla usmyslí, že si sedne, může se stát leccos. Včetně havárie vody a následného 
vytopení pobočky. A klidně i dvakrát za sebou. Naštěstí je Sluníčko domovem obětavého týmu, 
díky čemuž se podařilo tuto mimořádnou událost zvládnout. A nejen tu. I minulý rok byl plný 
skvělých kroužků, nápaditých akcí pro veřejnost i velké řady příměstských táborů. Pět zbrusu 
nových kroužků jsme navíc přidali do nabídky. Díky projektové podpoře a rostoucí spolupráci  
s externími lektory jsme i letos nabídli zájmové vzdělávání také dětem se sociálním 
znevýhodněním.  
 
Výborně se dařilo (už tradičně) florbalovým kroužkům, na 
jejichž realizaci se podílíme ve spolupráci s pobočkou 
Fantázie. Naši sportovci vyhráli Orelskou ligu mladších žáků 
a reprezentovali nás také na jednom z největších světových 
turnajů mládeže na Gothia Cupu ve švédském Göteborku. 
Soutěžní duch ale letos zavládl i v kreativních kroužcích - 
zúčastnili jsme se soutěže Hliněný Řehoř.  
 
Sluníčko bylo i letos partnerem důležitých komunitních projektů a 
akcí - Brněnských dnů pro zdraví, Evropského týdne mobility a Brněnských dnů bez úrazu. 
 

 
 

kroužky 

52 
587 

účastníků 

 
 

tábory 

21 
327 

účastníků 

 
 

akce 

71 
1 941 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

194 
2 657 

účastníků 
  
 

Děkujeme za spolupráci: 

MČ Brno – Černovice · ZŠ Tuháčkova · ZŠ Lidická · Bulldogs Brno · Foxtrot · Moravská 

ústředna Brno · Nová Mosilana  

mailto:slunicko@helceletka.cz
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Veverka 
 

Pavla Perky 390, Veverská Bítýška 
 veverka@helceletka.cz, 776 346 834 

 

Naše pobočka bude vytvářet příležitosti pro volnočasové aktivity všech 

věkových skupin. Chceme jim nabízet prostředí, které je spojováno  

s bezpečím, svobodou a přátelstvím, respektovat jejich individualitu, 

podporovat fantazii a jedinečnost. Podporovat osobnostní vývoj dítěte a jeho 

vyjádření skrze výtvarnou tvorbu. 

 

Když Naše pobočka nepatří mezi prostorově největší, takže fakt, že hlásíme “kapacitní strop” 
není zase takové překvapení. Přesto - přidali jsme tři skupiny kroužků a dosáhli v podstatě 
organizačního maxima. Hezky nám letos vyšly všechny plánované akce, které jsou v naší obci už 
tradiční a mají prokomunitní charakter. I díky krásnému počasí je navštívilo poměrně hodně 
účastníků. Zvláště kluci (kteří se jinak mohou cítit naší nabídkou mírně neuspokojení) si užili také 
nejrůznější uzavřené akce během roku - s výlety do okolí nebo s 
přespáváním. Mírný pokles v zájmu o pobytové tábory vyvážil 
rostoucí zájem o příměstské tábory, které byly často skoro 
obsazeny už od jara. Velkou událostí byl podařený 
Velikonoční jarmark s výstavou výtvarných prací našich dětí. 
Byla to satisfakce jejich práce i skvělá příležitost, jak dát 
vědět, široké veřejnosti  
 
Letos jsme se soustředili také na rozvoj našeho týmu - ať už 
jde o jeho profesionalitu (našli jsme si čas na vlastní vzdělávání) 
nebo o posílení týmu jako takového. I díky tomu se držíme ve 
výtvarných kroužcích trendů a neotřelosti, což nám zajišťuje trvalou přízeň malých i větších 
klientů. Také jsme se snažili posílit komunikaci na sociálních sítích. 
 

 
 

kroužky 

36 
279 

účastníků 

 
 

tábory 

9 
222 

účastníků 

 
 

akce 

43 
2 094 

účastníků 

 
 
 

výukové programy 

2 
42 

účastníků 
  
 

Děkujeme za spolupráci: 
MŠ Veverská Bítýška · MC Oříšek · Obecní úřad Veverská Bítýška · HARTMANN - 

RICO a.s.  

mailto:slunicko@helceletka.cz
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ve službách veřejnosti… 
 

Snažíme se být společensky odpovědnou a komunitně prospěšnou organizací. Každoročně 

vysíláme Frikulín na festival Dobrý den, Kociánko. V rámci dopoledního programu zajišťujeme 

kreativní vyžité - otvíráme tvořivou dílnu pro nejmenší návštěvníky. Festivaly podobného ražení 

máme v oblibě. Čiší z nich pohoda, fajn atmosféra a propojení všech zúčastněných. Dopoledne 

bývá Kociánka otevřená školám a školkám. V odpoledních hodinách přichází široká veřejnost, 

která si užívá pohody na dece, tvoří, hraje si, pomáhá. Kociánko, díky, že nás necháš být toho 

součástí! 

Letos poprvé uspořádala Bystrouška závěrečný koncert pro žáky hudebních kroužků. 25 mladých 

hudebníků ukázalo veřejnosti, co se za jeden školní rok naučilo. Kromě tradičního hudebního 

rozloučení měl koncert ještě jeden důležitý aspekt –byl věnovaný neziskové organizaci Dům pro 

Julii, která usiluje o zřízení prvního dětského hospice v ČR. Na koncertě vystoupila zástupkyně 

Domu pro Julii, která tuto myšlenku a vizi představila a dostala ji do povědomí širší veřejnosti. 

Tento rok jsme nově navázali spolupráci s Novou Mosilanou sídlící v Brně – Černovicích. Pro děti 

tamějších zaměstnanců připravujeme tábory a jednodenní akce na míru. Doposud jsme pro děti 

přichystali jednu jednodenní akci v květnu a jednu dvoudenní akci v červenci. Další jednodenní 

akce na nás čeká v září. Akce probíhají v období vybraných státních svátků. V srpnu jsme  

s novomosilanskými dětmi prožili týden na příměstském táboře. Pro děti připravujeme zábavný 

a mnohdy i poučný program. V prostorách Nové Mosilany se s námi letos potkali lovci 

fantastických zvířat, námořníci, piráti a nakonec i malí novináři. I když je pro nás přichystáno 

skvělé zázemí, vyrážíme s dětmi na výlety. V rámci letošního příměstského tábora jsme navštívili 

i naši Přírodovědnou stanici Kamenačky. 

Fantázie, Veverka a Kominíček pracují i se seniory. Velmi lákavé jsou akce pro babičku/dědečka 

a jejich vnoučátka. Podporujeme mezigenerační propojení a spolupráci. Prarodiče pomáhají 

dětem tvořit, vysvětlují jim, jak věci fungují, jsou jim příkladem. Zájem je i o keramické programy 

a pravidelná tematická setkávání s cílem seznámit lidi stejného věku a umožnit jim naučit se 

něco nového či diskutovat nad problémy, jež je zajímají. 

Sluníčko má pod palcem volný čas sociálně znevýhodněných dětí. Kroužky pořádají přímo na 

spolupracujících školách. Zaměřujeme se zejména na tvořivé či keramické aktivity. Děti i jejich 

rodiče jsou za tuto činnost moc rádi. Někteří se s podobnými aktivitami setkávají poprvé. Je 

radost sledovat jejich rozvoj. 
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ještě stíháme - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Všechna pracoviště, která jsou k tomu zařízena a velikostně uzpůsobena, pořádají výukové 

programy pro mateřinky, základní školy i školní družiny. Některá pracoviště mají i programy 

na kolečkách, které sbalí a dovezou do organizace, pro níž je obtížné dojet až k nám. 

 

Spektrum těchto programů je velmi různorodé. Již tradiční jsou výukové programy konané 

k příležitostem svátků a významných dnů (Velikonoce, Vánoce, Den matek,...), své zastoupení 

mají environmentální programy, keramické a netradiční výtvarné techniky. Část programů je 

zaměřena na historii nejen našich dějin, ale i Brna samotného. Čím dál větší zálibu klienti nalézají 

i v kulinářských programech. Výukové programy jako takové jsou zasazeny i v kontextu 

současného českého školství. Navazují na RVP a průřezová témata. 

 

Široké veřejnosti nabízíme i konzultantskou činnost a to zejména v oblasti přírodovědné. Toto 

je doménou zejména naší přírodovědné stanice Kamenačky. Školským (i mimoškolským) 

subjektům nabízíme poradenskou činnost. Stanice také po odmlce znovu zavedla cyklus 

přednášek pro veřejnost, kdy se jeden večer věnuje cestovatelskému či odbornému tématu.   

 

Pravidelně se také zúčastňujeme celobrněnských akcí jako jsou Brněnské dny pro zdraví, 

Evropský týden mobility či Dny bez úrazy. Všechna pracoviště si dlouhodobě budují dobré vztahy 

s městskými částmi, v jejich působnosti se vyskytují. Součástí těchto přátelských vazeb je  

i kooperace při větších akcích, které pořádají. Již tradičně nás najdete na akcích, jako jsou dětské 

či sportovní dny, dny pořádané k určitým výročím, atp.  

Podporujeme také profesní přípravu mladých pedagogů. Pro studenty Univerzity Palackého 

v Olomouci realizují naši specialisté kurz zážitkové pedagogiky. Snažíme se nabídnout prostor 

pro odborné praxe studentům pedagogických i přírodovědných oborů. 
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