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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení přátelé a příznivci organizace 100 chutí,
 
máme za sebou rok plný rozjezdů velkých projektů.
Se silnou rodičovskou základnou, jež byla úspěšně posílena
a rozšířena pobytem v Sedmihorkách, jsme se pustili do
revitalizace zahrádky a úprav v okolí školky.
Se staršími dětmi se pravidelně scházíme s cílem vytvořit
animovaný film, který by mohl překročit hranice naší obce.
Zároveň jsme v rytmu koloběhu života v přírodě trávili svůj
čas všedními radostmi i starostmi.
Měli jsme možnost se často potkávat, povídat si, zamýšlet
se, radovat i vzájemně podporovat, když bylo třeba. 
Život přináší nelehké situace a je štěstí cítit, že někam
patřím.
 
 
 
 
 

S T A N I S L A V A  F E D U R C O V Á
ředitelka

 

„Přátelství je součást

lidského štěstí.“

      Jan Werich



Ústav vznikl podle § 405  Občanského zákoníku č. 89/2012
a byl zapsán do rejstříku 21. 8. 2014. 
K datu 31.12. 2019 je organizační struktura následující:
 
                   Zakladatelé:                  Mgr. Stanislava Fedurcová

                      MgA. Jiří Fedurco
         DiS. Lucie Vrbová

Statutární orgán:           Mgr. Stanislava Fedurcová
Správní rada:             Mgr. Ivan Peřina (předseda)

Eva Žáková
Ing. Jan Řehořek

Revizor:                                Ing. Michaela Tybusová

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA 
ÚSTAVU

ČINNOST ORGANIZACE

zajištění provozu lesní školky
Přírodní klub Mraveniště, 
vytváření volnočasových a
vzdělávacích aktivit 

podpora živé komunity rodin s
dětmi.

Posláním ústavu 100 chutí, z.ú. je 

pro všechny věkové skupiny, 

 

 



Naše činnost byla v roce 2019 podpořena
 

Ministerstvem práce a sociálních věcí z ESF OPZ, 
Nadací Partnerství,

Libereckým krajem, 
Nadací Ivana Dejmala, 

obcí Kryštofovo Údolí.
 

Dále děkujeme za peněžní dary 
rodičům dětí Přírodního klubu Mraveniště 

a Jiřímu Fajmonovi.
 

NAŠE ČINNOST

 



Lesní školka Přírodní klub Mraveniště funguje v obci Kryštofovo Údolí již od roku 2013.
Vznikla z entuziazmu lidí v obci jako neziskový komunitní projekt vycházející z potřeb
rodičů umístit dítě do předškolního zařízení, které bude v místě bydliště a bude
podporovat vzdělávání v přírodě. 
Do školky se zapisují děti z KÚ, ale také z blízkého a vzdálenějšího okolí (Machnín,
Chrastava, Stráž n. Nisou, Liberec). 
 
Podle „Standardů kvality pro lesní mateřské školy“ splňuje školka náročná kriteria a
nosí označení „certifikovaný lesní klub“, ale není státem podporovanou MŠ zapsanou v
Rejstříku škol a školských zařízení. Pro zajištění provozu je Přírodní klub Mraveniště
právní formou dětská skupina financovaná z ESF.
 
Klademe důraz na celoroční každodenní kontakt s přírodou se zaměřením na udržitelný
rozvoj. Dopolední program probíhá venku za každého počasí. V okolních lesích a lukách
mají děti svá místa na hraní, každý den vyráží za poznáním do přírody, vnímají její
proměny a zákonitosti, učí se pohybovat v nerovném terénu, získávají znalosti z EVVO.
Jako zázemí využíváme první patro obecní budovy.
 
V létě přibyla ve školce dvě morčata, o která se děti starají.
 

LESNÍ ŠKOLKA
MRAVENIŠTĚ





ZA DOBRODRUŽSTVÍM
DO ČESKÉHO RÁJE

Týdenního ekovýchovného pobytu v Sedmihorkách se zúčastnilo
46 osob, z toho 25 dětí ve věku 1 – 10 let. Prošli jsme nejbližší
okolí Hruboskalska se skalními městy a vyhlídkami.
S průvodcem CHKO jsme se vydali do Besedických skal. Zkoumali
jsme vyhloubené díry v pískovci po sušičce na ovoce a porovnávali
naše představy o její podobě s nákresem historiků. Navštívili jsme
hrady Valdštejn a Kost a zámek Hrubá Skála. 
K velkým zážitkům patřil noční výlet do skal za puštíkem.
 
 



Přetvořením stávající zahrady na přírodní zahradu v centru obce
chceme pro děti vytvořit bezpečné a inspirativní místo, které
zůstane otevřené a přístupné veřejnosti. 
Prostor osázíme ovocnými stromky a keři krajových odrůd (arónie,
muchovník, šípek, raktytník, jeřáb, jabloň). Vybudujeme hmatové
chodníčky, kládoviště, pískoviště, přístřešek pro děti a amfiteátr
po posezení.
Obec získá další místo k setkávání a pro komornější kulturní
aktivity. Zahrada se stane veřejným prostorem s naučnou a
tradičně venkovskou tématikou.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA



Ústav 100 chutí se letos druhým rokem věnoval osvětě a
problematice invazivních rostlin a přispíval tak k regulaci
netýkavky žláznaté v korytu říčky Rokytky. Zaměřili jsme se
především na dětské kolektivy. 
Děti a lektorky z lesní školky Mraveniště trhaly netýkavku
několikrát, od dubna do září čistily břehy od rostliny
nekvetoucí i v plném květu. Z velkých a voňavých květů si
uvařily marmeládu. 
Opět se zapojili dvě třídy dětí z waldorfské ZŠ Kaplického, pro
které jsme měli připraveny hry, jež demonstrovaly invazivnost a
sílu pro pochopení situace v přírodě. Následoval sběr rostliny ještě
před nasazením květů a její kompostování.
Nově se zapojili předškoláci z lesní školky Lesmír a Lewandulka.
Z grantového příspěvku jsme financovali výrobu buttonů s
obrázkem netýkavky a tisk barevných letáků s informacemi o
rostlině. Navíc jsme malé sběrače mohli pozvat na polévku a
limonádu.

DOTKNI SE NETÝKAVKY  II



Kulaté 120. výročí dostavby NOVINSKÉHO VIADUKTU, které oslavíme v roce 2020, 
nás přivedlo na myšlenku natočit s dětmi animovaný film o této historické události. 
 
Scházíme se jednou týdně a cílem je také „být spolu a kamarádit spolu“.
 
 Do tvorby jsou zapojeny také Ani-děti z Prahy - kroužek animovaného filmu, který vede
lektorka Kateřina Knappová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vycházíme z historických pramenů, kronik, dobových fotografií a trochu i našich představ. 
V létě chystáme promítání pro veřejnost spojené s oslavou trati Česká Lípa - Liberec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za spolupráci pánům Leonhardu Řehákovi a Ivanu Peřinovi.

ANI - KROUŽEK



FINANČNÍ ČÁST -
VÝKAZY O
HOSPODAŘENÍ

Rozvaha, údaje v tis.Kč

Výkaz o hospodaření - výsledovka, údaje v tis. Kč
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