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Spolek Lunaria byl založen 13.9. 1996 s hlavními cíli: ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný život, 
obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, vlastivěda a rozšiřování kulturních 
a duchovních obzorů.

V roce 2018, tak jako každý rok, jsme realizovali řadu projektů zaměřených především komunitně, 
ekovýchovně a kulturně. 

Žijící skanzen a Krajina útulná

Toto je náš základní projekt, od něhož se další odvíjejí. Vytváří zázemí pro ostatní projekty. Spočívá v pos-
tupném budování areálu tradičního historického statku. V minulých letech jsme opravili 206 let starý pod-
stávkový dům, postavili k němu rovněž podstávkovou hospodářskou budovu s kovářskou a truhlářskou 
dílnou, žentourem, expozicí a také s prostory pro pořádání kursů a táborů včetně ubytování účastníků 
ve stylu 19. století. Dále jsme postavili dva chlívky rovněž v původním stylu, větrný mlýn, živý vrbový chrám 
a letní kuchyni. Opravili jsme studnu a přivedli vodu samospádem do kašny před domem, zároveň jsme 
vytvořili vodní ekosystém vybudováním kořenové čističky a zavedením kompostovacích toalet. Pro děti 
jsme vytvořili interaktivní hravé prvky (skluzavka, houpačka, vodní mlýnek), Motýlí stezku s malou tůňkou 
pro obojživelníky a budujeme vzorový přírodní koupací biotop. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem 
a rovněž se v něm koná mnoho akcí s dospělými i dětmi. 

Krajina útulná navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v duchu 19. stol. Jde o šetrnou pastvu 
malého stáda koní, které slouží pro hippoterapii i ekologickou výchovu. Louky jsou pravidelně sečeny 
a kolem luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin. Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní 
na loukách, také jsme vyseli původní druhy bylin a trav na tři hektary louky.

V rámci tohoto projektu, který umožňuje existenci a zázemí všech projektů následujících, jde především 
o běžnou každodenní činnost, která spočívá v údržbě a opravách staveb a areálu Žijícího skanzenu 
a v jejich pravidelném úklidu. Stejně tak je potřeba pečovat o našich 14 hektarů krajiny, tedy Krajinou útul-
nou. Jde například o sekání a úklid trávy, opravu plotů, údržbu mezí a tůněk pro obojživelníky. 

Jde tedy zejména o personální náklady na zaměstnance, kteří vypomáhali i při pomocných pracích 
v rámci některých dále uvedených projektů. Zaměstnáváme lidi dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou 
nějak ohroženi znevýhodněními, jež mají na trhu práce. V řešení této problematiky úzce spolupracujeme 
s oddělením aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Liberci, které pro nás spolu s místními pobočka-
mi Úřadu práce vybírá vhodné adepty a potom nám refunduje podstatnou část jejich mzdy.

Tento projekt podpořil částkou 315 000,- Kč Úřad práce

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

 

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob 
před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu. 
Ve skanzenu žije a pracuje několik lidí, kteří vymýšlí a organizují různé programy a workshopy pro školy 
a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Frýdlantského výběžku. 
Tak tomu bylo i v letech 2017 a 2018, kdy probíhaly velmi podobné aktivity. 
Prvním cílem projektu byla realizace Koňského putovního tábora. Ten probíhal jako pohodové putování 
po Frýdlantsku. Chvilku pěšky, chvilku koňmo a chvilku na voze, jako za starých dob. Cestou si děti 
potrénovaly ekologii v praxi a vylepšily sociální dovednosti. 
Druhým cílem projektu bylo to, co ke každému skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly 
– programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte 
mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí 
a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, 
z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho 
kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo 
– pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, 
svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. 
V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbeně-
jších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.
 
Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč Liberecký kraj

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích
Tento projekt měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi. 
Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších 
(školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice 
jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou a na česko – polsko – 
německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba 
několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou 
práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Dlouhodobá práce s česko polským 
Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, 

zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká 
práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě 
byly vlastně stovky… 
Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních 
v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě 
jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, 
vytvořeném přímo pro ně. 
Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátko-
dobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, 
ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné něko-
likahodinové programy. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj a částkou 15 000,- Kč obec Jindřichovce pod Smrkem

Ekovýchovný kroužek Ledňáček
Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 
25 dětí z Jindřichovic. 
Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě 
části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, 
ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to 
poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku 
či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. 
Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod. 
Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho 
Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním 
stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně 
v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska 
v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu 
(tam dokonce dvakrát).
 
Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč Liberecký kraj

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme 
solární sprchu s kompostovací toaletou. 
Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírod-
ních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství 
učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit 
v Žijícím skanzenu). 

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, 
která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů 
a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve 
smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompos-
tování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá 
vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách). 
Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidli-
covou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky 
zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem 
ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, 
ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací 
toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform
Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci 
domácího a svobodného vzdělávání. 
Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 
pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol 
Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, 
pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho 
vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem 
nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle 
svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní 
i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka. 
Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti 
užily lektory české i polské při různých činnostech. 
Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu 
na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi 
mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i 
o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých 
svobodných školách.
 
Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč) International Visegrad Fund

Vybavení pro management pozemkového spolku
V rámci tohoto projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, 
dobrovolnické. 
Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při 
moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu 
skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního 
biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a 
ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při 
ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. 
Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svo-
bodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při 
praktických činnostech. 
Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovi-
nořez s helmou a různé drobnější nářadí.
 
Tento projekt podpořil částkou 57 000,- Kč Český svaz ochránců přírody

Závěrem
To je tedy stručný popis naší činnosti v roce 2018. Abychom však byli úplní, přidáváme na závěr ještě 
tabulky s čísly, která podrobně ukazují naše hospodaření. Velice děkujeme všem organizacím, které 
přispěly k tomu, že se areál skanzenu stal hezkým a zajímavým místem, v němž probíhá mnoho 
pěkných aktivit.

Za spolek Lunaria
Ing. Zbyněk Vlk
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– programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte 
mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí 
a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, 
z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho 
kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo 
– pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, 
svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. 
V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbeně-
jších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.
 
Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč Liberecký kraj

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích
Tento projekt měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi. 
Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších 
(školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice 
jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou a na česko – polsko – 
německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba 
několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou 
práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Dlouhodobá práce s česko polským 
Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, 

zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká 
práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě 
byly vlastně stovky… 
Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních 
v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě 
jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, 
vytvořeném přímo pro ně. 
Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátko-
dobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, 
ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné něko-
likahodinové programy. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj a částkou 15 000,- Kč obec Jindřichovce pod Smrkem

Ekovýchovný kroužek Ledňáček
Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 
25 dětí z Jindřichovic. 
Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě 
části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, 
ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to 
poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku 
či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. 
Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod. 
Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho 
Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním 
stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně 
v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska 
v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu 
(tam dokonce dvakrát).
 
Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč Liberecký kraj

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme 
solární sprchu s kompostovací toaletou. 
Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírod-
ních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství 
učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit 
v Žijícím skanzenu). 

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, 
která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů 
a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve 
smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompos-
tování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá 
vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách). 
Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidli-
covou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky 
zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem 
ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, 
ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací 
toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform
Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci 
domácího a svobodného vzdělávání. 
Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 
pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol 
Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, 
pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho 
vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem 
nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle 
svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní 
i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka. 
Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti 
užily lektory české i polské při různých činnostech. 
Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu 
na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi 
mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i 
o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých 
svobodných školách.
 
Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč) International Visegrad Fund

Vybavení pro management pozemkového spolku
V rámci tohoto projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, 
dobrovolnické. 
Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při 
moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu 
skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního 
biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a 
ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při 
ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. 
Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svo-
bodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při 
praktických činnostech. 
Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovi-
nořez s helmou a různé drobnější nářadí.
 
Tento projekt podpořil částkou 57 000,- Kč Český svaz ochránců přírody

Závěrem
To je tedy stručný popis naší činnosti v roce 2018. Abychom však byli úplní, přidáváme na závěr ještě 
tabulky s čísly, která podrobně ukazují naše hospodaření. Velice děkujeme všem organizacím, které 
přispěly k tomu, že se areál skanzenu stal hezkým a zajímavým místem, v němž probíhá mnoho 
pěkných aktivit.

Za spolek Lunaria
Ing. Zbyněk Vlk
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Spolek 
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Spolek Lunaria byl založen 13.9. 1996 s hlavními cíli: ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný život, 
obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, vlastivěda a rozšiřování kulturních 
a duchovních obzorů.

V roce 2018, tak jako každý rok, jsme realizovali řadu projektů zaměřených především komunitně, 
ekovýchovně a kulturně. 

Žijící skanzen a Krajina útulná

Toto je náš základní projekt, od něhož se další odvíjejí. Vytváří zázemí pro ostatní projekty. Spočívá v pos-
tupném budování areálu tradičního historického statku. V minulých letech jsme opravili 206 let starý pod-
stávkový dům, postavili k němu rovněž podstávkovou hospodářskou budovu s kovářskou a truhlářskou 
dílnou, žentourem, expozicí a také s prostory pro pořádání kursů a táborů včetně ubytování účastníků 
ve stylu 19. století. Dále jsme postavili dva chlívky rovněž v původním stylu, větrný mlýn, živý vrbový chrám 
a letní kuchyni. Opravili jsme studnu a přivedli vodu samospádem do kašny před domem, zároveň jsme 
vytvořili vodní ekosystém vybudováním kořenové čističky a zavedením kompostovacích toalet. Pro děti 
jsme vytvořili interaktivní hravé prvky (skluzavka, houpačka, vodní mlýnek), Motýlí stezku s malou tůňkou 
pro obojživelníky a budujeme vzorový přírodní koupací biotop. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem 
a rovněž se v něm koná mnoho akcí s dospělými i dětmi. 

Krajina útulná navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v duchu 19. stol. Jde o šetrnou pastvu 
malého stáda koní, které slouží pro hippoterapii i ekologickou výchovu. Louky jsou pravidelně sečeny 
a kolem luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin. Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní 
na loukách, také jsme vyseli původní druhy bylin a trav na tři hektary louky.

V rámci tohoto projektu, který umožňuje existenci a zázemí všech projektů následujících, jde především 
o běžnou každodenní činnost, která spočívá v údržbě a opravách staveb a areálu Žijícího skanzenu 
a v jejich pravidelném úklidu. Stejně tak je potřeba pečovat o našich 14 hektarů krajiny, tedy Krajinou útul-
nou. Jde například o sekání a úklid trávy, opravu plotů, údržbu mezí a tůněk pro obojživelníky. 

Jde tedy zejména o personální náklady na zaměstnance, kteří vypomáhali i při pomocných pracích 
v rámci některých dále uvedených projektů. Zaměstnáváme lidi dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou 
nějak ohroženi znevýhodněními, jež mají na trhu práce. V řešení této problematiky úzce spolupracujeme 
s oddělením aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Liberci, které pro nás spolu s místními pobočka-
mi Úřadu práce vybírá vhodné adepty a potom nám refunduje podstatnou část jejich mzdy.

Tento projekt podpořil částkou 315 000,- Kč Úřad práce

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

 

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob 
před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu. 
Ve skanzenu žije a pracuje několik lidí, kteří vymýšlí a organizují různé programy a workshopy pro školy 
a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Frýdlantského výběžku. 
Tak tomu bylo i v letech 2017 a 2018, kdy probíhaly velmi podobné aktivity. 
Prvním cílem projektu byla realizace Koňského putovního tábora. Ten probíhal jako pohodové putování 
po Frýdlantsku. Chvilku pěšky, chvilku koňmo a chvilku na voze, jako za starých dob. Cestou si děti 
potrénovaly ekologii v praxi a vylepšily sociální dovednosti. 
Druhým cílem projektu bylo to, co ke každému skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly 
– programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte 
mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí 
a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, 
z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho 
kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo 
– pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, 
svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. 
V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbeně-
jších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.
 
Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč Liberecký kraj

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích
Tento projekt měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi. 
Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších 
(školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice 
jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou a na česko – polsko – 
německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba 
několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou 
práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Dlouhodobá práce s česko polským 
Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, 

zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká 
práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě 
byly vlastně stovky… 
Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních 
v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě 
jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, 
vytvořeném přímo pro ně. 
Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátko-
dobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, 
ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné něko-
likahodinové programy. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj a částkou 15 000,- Kč obec Jindřichovce pod Smrkem

Ekovýchovný kroužek Ledňáček
Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 
25 dětí z Jindřichovic. 
Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě 
části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, 
ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to 
poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku 
či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. 
Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod. 
Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho 
Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním 
stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně 
v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska 
v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu 
(tam dokonce dvakrát).
 
Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč Liberecký kraj

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme 
solární sprchu s kompostovací toaletou. 
Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírod-
ních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství 
učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit 
v Žijícím skanzenu). 

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, 
která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů 
a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve 
smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompos-
tování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá 
vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách). 
Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidli-
covou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky 
zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem 
ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, 
ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací 
toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform
Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci 
domácího a svobodného vzdělávání. 
Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 
pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol 
Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, 
pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho 
vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem 
nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle 
svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní 
i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka. 
Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti 
užily lektory české i polské při různých činnostech. 
Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu 
na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi 
mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i 
o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých 
svobodných školách.
 
Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč) International Visegrad Fund

Vybavení pro management pozemkového spolku
V rámci tohoto projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, 
dobrovolnické. 
Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při 
moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu 
skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního 
biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a 
ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při 
ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. 
Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svo-
bodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při 
praktických činnostech. 
Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovi-
nořez s helmou a různé drobnější nářadí.
 
Tento projekt podpořil částkou 57 000,- Kč Český svaz ochránců přírody

Závěrem
To je tedy stručný popis naší činnosti v roce 2018. Abychom však byli úplní, přidáváme na závěr ještě 
tabulky s čísly, která podrobně ukazují naše hospodaření. Velice děkujeme všem organizacím, které 
přispěly k tomu, že se areál skanzenu stal hezkým a zajímavým místem, v němž probíhá mnoho 
pěkných aktivit.

Za spolek Lunaria
Ing. Zbyněk Vlk
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Spolek 
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Spolek Lunaria byl založen 13.9. 1996 s hlavními cíli: ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný život, 
obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, vlastivěda a rozšiřování kulturních 
a duchovních obzorů.

V roce 2018, tak jako každý rok, jsme realizovali řadu projektů zaměřených především komunitně, 
ekovýchovně a kulturně. 

Žijící skanzen a Krajina útulná

Toto je náš základní projekt, od něhož se další odvíjejí. Vytváří zázemí pro ostatní projekty. Spočívá v pos-
tupném budování areálu tradičního historického statku. V minulých letech jsme opravili 206 let starý pod-
stávkový dům, postavili k němu rovněž podstávkovou hospodářskou budovu s kovářskou a truhlářskou 
dílnou, žentourem, expozicí a také s prostory pro pořádání kursů a táborů včetně ubytování účastníků 
ve stylu 19. století. Dále jsme postavili dva chlívky rovněž v původním stylu, větrný mlýn, živý vrbový chrám 
a letní kuchyni. Opravili jsme studnu a přivedli vodu samospádem do kašny před domem, zároveň jsme 
vytvořili vodní ekosystém vybudováním kořenové čističky a zavedením kompostovacích toalet. Pro děti 
jsme vytvořili interaktivní hravé prvky (skluzavka, houpačka, vodní mlýnek), Motýlí stezku s malou tůňkou 
pro obojživelníky a budujeme vzorový přírodní koupací biotop. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem 
a rovněž se v něm koná mnoho akcí s dospělými i dětmi. 

Krajina útulná navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v duchu 19. stol. Jde o šetrnou pastvu 
malého stáda koní, které slouží pro hippoterapii i ekologickou výchovu. Louky jsou pravidelně sečeny 
a kolem luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin. Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní 
na loukách, také jsme vyseli původní druhy bylin a trav na tři hektary louky.

V rámci tohoto projektu, který umožňuje existenci a zázemí všech projektů následujících, jde především 
o běžnou každodenní činnost, která spočívá v údržbě a opravách staveb a areálu Žijícího skanzenu 
a v jejich pravidelném úklidu. Stejně tak je potřeba pečovat o našich 14 hektarů krajiny, tedy Krajinou útul-
nou. Jde například o sekání a úklid trávy, opravu plotů, údržbu mezí a tůněk pro obojživelníky. 

Jde tedy zejména o personální náklady na zaměstnance, kteří vypomáhali i při pomocných pracích 
v rámci některých dále uvedených projektů. Zaměstnáváme lidi dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou 
nějak ohroženi znevýhodněními, jež mají na trhu práce. V řešení této problematiky úzce spolupracujeme 
s oddělením aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Liberci, které pro nás spolu s místními pobočka-
mi Úřadu práce vybírá vhodné adepty a potom nám refunduje podstatnou část jejich mzdy.

Tento projekt podpořil částkou 315 000,- Kč Úřad práce

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

 

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob 
před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu. 
Ve skanzenu žije a pracuje několik lidí, kteří vymýšlí a organizují různé programy a workshopy pro školy 
a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Frýdlantského výběžku. 
Tak tomu bylo i v letech 2017 a 2018, kdy probíhaly velmi podobné aktivity. 
Prvním cílem projektu byla realizace Koňského putovního tábora. Ten probíhal jako pohodové putování 
po Frýdlantsku. Chvilku pěšky, chvilku koňmo a chvilku na voze, jako za starých dob. Cestou si děti 
potrénovaly ekologii v praxi a vylepšily sociální dovednosti. 
Druhým cílem projektu bylo to, co ke každému skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly 
– programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte 
mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí 
a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, 
z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho 
kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo 
– pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, 
svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. 
V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbeně-
jších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.
 
Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč Liberecký kraj

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích
Tento projekt měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi. 
Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších 
(školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice 
jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou a na česko – polsko – 
německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba 
několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou 
práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Dlouhodobá práce s česko polským 
Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, 

zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká 
práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě 
byly vlastně stovky… 
Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních 
v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě 
jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, 
vytvořeném přímo pro ně. 
Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátko-
dobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, 
ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné něko-
likahodinové programy. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj a částkou 15 000,- Kč obec Jindřichovce pod Smrkem

Ekovýchovný kroužek Ledňáček
Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 
25 dětí z Jindřichovic. 
Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě 
části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, 
ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to 
poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku 
či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. 
Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod. 
Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho 
Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním 
stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně 
v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska 
v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu 
(tam dokonce dvakrát).
 
Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč Liberecký kraj

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme 
solární sprchu s kompostovací toaletou. 
Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírod-
ních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství 
učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit 
v Žijícím skanzenu). 

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, 
která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů 
a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve 
smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompos-
tování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá 
vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách). 
Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidli-
covou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky 
zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem 
ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, 
ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací 
toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform
Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci 
domácího a svobodného vzdělávání. 
Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 
pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol 
Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, 
pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho 
vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem 
nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle 
svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní 
i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka. 
Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti 
užily lektory české i polské při různých činnostech. 
Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu 
na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi 
mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i 
o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých 
svobodných školách.
 
Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč) International Visegrad Fund

Vybavení pro management pozemkového spolku
V rámci tohoto projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, 
dobrovolnické. 
Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při 
moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu 
skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního 
biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a 
ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při 
ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. 
Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svo-
bodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při 
praktických činnostech. 
Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovi-
nořez s helmou a různé drobnější nářadí.
 
Tento projekt podpořil částkou 57 000,- Kč Český svaz ochránců přírody

Závěrem
To je tedy stručný popis naší činnosti v roce 2018. Abychom však byli úplní, přidáváme na závěr ještě 
tabulky s čísly, která podrobně ukazují naše hospodaření. Velice děkujeme všem organizacím, které 
přispěly k tomu, že se areál skanzenu stal hezkým a zajímavým místem, v němž probíhá mnoho 
pěkných aktivit.

Za spolek Lunaria
Ing. Zbyněk Vlk
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Spolek Lunaria byl založen 13.9. 1996 s hlavními cíli: ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný život, 
obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, vlastivěda a rozšiřování kulturních 
a duchovních obzorů.

V roce 2018, tak jako každý rok, jsme realizovali řadu projektů zaměřených především komunitně, 
ekovýchovně a kulturně. 

Žijící skanzen a Krajina útulná

Toto je náš základní projekt, od něhož se další odvíjejí. Vytváří zázemí pro ostatní projekty. Spočívá v pos-
tupném budování areálu tradičního historického statku. V minulých letech jsme opravili 206 let starý pod-
stávkový dům, postavili k němu rovněž podstávkovou hospodářskou budovu s kovářskou a truhlářskou 
dílnou, žentourem, expozicí a také s prostory pro pořádání kursů a táborů včetně ubytování účastníků 
ve stylu 19. století. Dále jsme postavili dva chlívky rovněž v původním stylu, větrný mlýn, živý vrbový chrám 
a letní kuchyni. Opravili jsme studnu a přivedli vodu samospádem do kašny před domem, zároveň jsme 
vytvořili vodní ekosystém vybudováním kořenové čističky a zavedením kompostovacích toalet. Pro děti 
jsme vytvořili interaktivní hravé prvky (skluzavka, houpačka, vodní mlýnek), Motýlí stezku s malou tůňkou 
pro obojživelníky a budujeme vzorový přírodní koupací biotop. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem 
a rovněž se v něm koná mnoho akcí s dospělými i dětmi. 

Krajina útulná navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v duchu 19. stol. Jde o šetrnou pastvu 
malého stáda koní, které slouží pro hippoterapii i ekologickou výchovu. Louky jsou pravidelně sečeny 
a kolem luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin. Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní 
na loukách, také jsme vyseli původní druhy bylin a trav na tři hektary louky.

V rámci tohoto projektu, který umožňuje existenci a zázemí všech projektů následujících, jde především 
o běžnou každodenní činnost, která spočívá v údržbě a opravách staveb a areálu Žijícího skanzenu 
a v jejich pravidelném úklidu. Stejně tak je potřeba pečovat o našich 14 hektarů krajiny, tedy Krajinou útul-
nou. Jde například o sekání a úklid trávy, opravu plotů, údržbu mezí a tůněk pro obojživelníky. 

Jde tedy zejména o personální náklady na zaměstnance, kteří vypomáhali i při pomocných pracích 
v rámci některých dále uvedených projektů. Zaměstnáváme lidi dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou 
nějak ohroženi znevýhodněními, jež mají na trhu práce. V řešení této problematiky úzce spolupracujeme 
s oddělením aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Liberci, které pro nás spolu s místními pobočka-
mi Úřadu práce vybírá vhodné adepty a potom nám refunduje podstatnou část jejich mzdy.

Tento projekt podpořil částkou 315 000,- Kč Úřad práce

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

 

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob 
před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu. 
Ve skanzenu žije a pracuje několik lidí, kteří vymýšlí a organizují různé programy a workshopy pro školy 
a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Frýdlantského výběžku. 
Tak tomu bylo i v letech 2017 a 2018, kdy probíhaly velmi podobné aktivity. 
Prvním cílem projektu byla realizace Koňského putovního tábora. Ten probíhal jako pohodové putování 
po Frýdlantsku. Chvilku pěšky, chvilku koňmo a chvilku na voze, jako za starých dob. Cestou si děti 
potrénovaly ekologii v praxi a vylepšily sociální dovednosti. 
Druhým cílem projektu bylo to, co ke každému skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly 
– programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte 
mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí 
a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, 
z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho 
kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo 
– pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, 
svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. 
V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbeně-
jších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.
 
Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč Liberecký kraj

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích
Tento projekt měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi. 
Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších 
(školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice 
jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou a na česko – polsko – 
německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba 
několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou 
práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Dlouhodobá práce s česko polským 
Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, 

zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká 
práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě 
byly vlastně stovky… 
Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních 
v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě 
jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, 
vytvořeném přímo pro ně. 
Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátko-
dobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, 
ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné něko-
likahodinové programy. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj a částkou 15 000,- Kč obec Jindřichovce pod Smrkem

Ekovýchovný kroužek Ledňáček
Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 
25 dětí z Jindřichovic. 
Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě 
části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, 
ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to 
poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku 
či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. 
Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod. 
Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho 
Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním 
stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně 
v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska 
v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu 
(tam dokonce dvakrát).
 
Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč Liberecký kraj

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme 
solární sprchu s kompostovací toaletou. 
Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírod-
ních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství 
učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit 
v Žijícím skanzenu). 

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, 
která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů 
a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve 
smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompos-
tování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá 
vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách). 
Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidli-
covou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky 
zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem 
ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, 
ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací 
toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform
Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci 
domácího a svobodného vzdělávání. 
Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 
pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol 
Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, 
pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho 
vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem 
nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle 
svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní 
i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka. 
Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti 
užily lektory české i polské při různých činnostech. 
Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu 
na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi 
mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i 
o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých 
svobodných školách.
 
Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč) International Visegrad Fund

Vybavení pro management pozemkového spolku
V rámci tohoto projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, 
dobrovolnické. 
Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při 
moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu 
skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního 
biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a 
ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při 
ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. 
Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svo-
bodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při 
praktických činnostech. 
Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovi-
nořez s helmou a různé drobnější nářadí.
 
Tento projekt podpořil částkou 57 000,- Kč Český svaz ochránců přírody

Závěrem
To je tedy stručný popis naší činnosti v roce 2018. Abychom však byli úplní, přidáváme na závěr ještě 
tabulky s čísly, která podrobně ukazují naše hospodaření. Velice děkujeme všem organizacím, které 
přispěly k tomu, že se areál skanzenu stal hezkým a zajímavým místem, v němž probíhá mnoho 
pěkných aktivit.

Za spolek Lunaria
Ing. Zbyněk Vlk
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vytvořili vodní ekosystém vybudováním kořenové čističky a zavedením kompostovacích toalet. Pro děti 
jsme vytvořili interaktivní hravé prvky (skluzavka, houpačka, vodní mlýnek), Motýlí stezku s malou tůňkou 
pro obojživelníky a budujeme vzorový přírodní koupací biotop. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem 
a rovněž se v něm koná mnoho akcí s dospělými i dětmi. 

Krajina útulná navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v duchu 19. stol. Jde o šetrnou pastvu 
malého stáda koní, které slouží pro hippoterapii i ekologickou výchovu. Louky jsou pravidelně sečeny 
a kolem luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin. Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní 
na loukách, také jsme vyseli původní druhy bylin a trav na tři hektary louky.

V rámci tohoto projektu, který umožňuje existenci a zázemí všech projektů následujících, jde především 
o běžnou každodenní činnost, která spočívá v údržbě a opravách staveb a areálu Žijícího skanzenu 
a v jejich pravidelném úklidu. Stejně tak je potřeba pečovat o našich 14 hektarů krajiny, tedy Krajinou útul-
nou. Jde například o sekání a úklid trávy, opravu plotů, údržbu mezí a tůněk pro obojživelníky. 

Jde tedy zejména o personální náklady na zaměstnance, kteří vypomáhali i při pomocných pracích 
v rámci některých dále uvedených projektů. Zaměstnáváme lidi dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou 
nějak ohroženi znevýhodněními, jež mají na trhu práce. V řešení této problematiky úzce spolupracujeme 
s oddělením aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce v Liberci, které pro nás spolu s místními pobočka-
mi Úřadu práce vybírá vhodné adepty a potom nám refunduje podstatnou část jejich mzdy.

Tento projekt podpořil částkou 315 000,- Kč Úřad práce

Za řemesly a ekoprogramy do jindřichovického skanzenu

 

Žijící skanzen v Jindřichovicích je místem, kde mohou děti „ochutnat“ a užít si život postaru, jako z dob 
před průmyslovou revolucí. Bez elektřiny, v krásné přírodě, na statku se zvířaty, v pohybu….a bez internetu. 
Ve skanzenu žije a pracuje několik lidí, kteří vymýšlí a organizují různé programy a workshopy pro školy 
a školky v Libereckém kraji a také volnočasové aktivity a kroužky pro děti z Frýdlantského výběžku. 
Tak tomu bylo i v letech 2017 a 2018, kdy probíhaly velmi podobné aktivity. 
Prvním cílem projektu byla realizace Koňského putovního tábora. Ten probíhal jako pohodové putování 
po Frýdlantsku. Chvilku pěšky, chvilku koňmo a chvilku na voze, jako za starých dob. Cestou si děti 
potrénovaly ekologii v praxi a vylepšily sociální dovednosti. 
Druhým cílem projektu bylo to, co ke každému skanzenu neodmyslitelně patří – cesta za starými řemesly 
– programy a workshopy pro školy. V muzeu ve skanzenu se řídíme heslem: „Dotýkejte se a vyzkoušejte 
mne, prosím!“ Máme několik exponátů, které jsou pro děti velmi atraktivní a v běžném životě je neuvidí 
a nevyzkouší – například historickou kovářskou výheň. Kromě kování si děti vyzkoušely i košíkářství, 
z tradičních materiálů – vrba, nebo na práci lehčích a ohebnějších – pedig. Dalším řemeslem, které do našeho 
kraje patří je sklářství – děti vyráběly korálky z roztaveného skla navíjené na kovové tyčinky. Další řemeslo 
– pro děti snadnější na výrobu – je voskařství (voštinářství) – vyzkoušeli jsme si svíčky stáčené z mezistěn, 
svíčky lité do forem a svíčky namáčené. Také jsme zkoušeli výrobu mýdel a samozřejmě i pečení v peci. 
V rámci ekoprogramů zažily děti zkoumání a péči o vodní biotopy a permakulturu. Jedny z nejoblíbeně-
jších programů jsou tradičně programy koňské – ať už jízdy na koních a nebo s koňským povozem.
 
Tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč Liberecký kraj

Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže v Jindřichovicích
Tento projekt měl pět hlavních směrů aktivit s dětmi. 
Dlouhodobá práce s kroužky tanečnic. Každý týden proběhla půlhodinová schůzka mladších 
(školkových) a následně i hodinová schůzka starších (školních, prvostupňových) tanečnic. Tyto tanečnice 
jezdily i na taneční festivaly, byli jsme s nimi na Tanci srdcem v Jablonci nad Nisou a na česko – polsko – 
německém festivalu Märchenfest (Ještěd – Sněžka – Oybin) v Žitavě. Před festivaly probíhala i delší, třeba 
několikahodinová sobotní soustředění. Tanečnic v obou kroužcích bylo 30, ale jednalo se o pravidelnou 
práci, vyžadující spoustu času přípravy i samotného vedení kroužků. Dlouhodobá práce s česko polským 
Klubem dětí v domácí škole (Svobodná škola Ronja). Každý týden proběhly tři pětihodinové schůzky, 

zahrnující hudební, taneční, výtvarné i turistické aktivity včetně výprav do divadel, muzeí apod. Umělecká 
práce s dětmi byla nedílnou součástí řady schůzek, tudíž setkání s dětmi věnovaných umělecké tvorbě 
byly vlastně stovky… 
Delší výlety s dětmi ze Svobodné školy Ronja i z kroužků. Mnohokrát jsme byli na různých představeních 
v Naivním divadle, jednou v IQ Landii, a když se ochladilo, tak jsme jezdili i na bruslení, naproti tomu v létě 
jsme byli v Kulturinsel Einsiedel, kde si děti užily dobrodružný, vzdělávací i veselý pobyt v „městečku“, 
vytvořeném přímo pro ně. 
Krátkodobá práce s jinými školními a mimoškolními kolektivy dětí a mládeže, jež k nám jezdily na krátko-
dobé, jednodenní i vícedenní programy. Nejvíce účastníků bylo na programu Aztéckého tance a hudby, 
ale dětské kolektivy k nám jezdily i na další tanečně, hudebně a pohybově nebo výtvarně laděné něko-
likahodinové programy. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj a částkou 15 000,- Kč obec Jindřichovce pod Smrkem

Ekovýchovný kroužek Ledňáček
Kroužek Ledňáček má pravidelné dvouhodinové schůzky každý týden a navštěvuje ho od září 2018 
25 dětí z Jindřichovic. 
Ve školním roce 2017 – 2018 byl dokonce zájem dětí tak velký, že jsme museli zájemce rozdělit na dvě 
části. Ve čtvrtek byl nadále kroužek Ledňáček, v pátek pak kroužek Vlaštovka se stejným programem, 
ale pro druhou část dětí. Témata schůzek jsou dána hlavně ročním obdobím a počasím, bývá to 
poznávání přírody (např. zkoumání fauny ve vodních ekosystémech nebo poznávání ptáků na krmítku 
či podle hlasu), stopování, jízda přírodou na koni či na voze a nebo cesty za přírodními zajímavostmi. 
Věnujeme se také práci s přírodními materiály, jako je hlína, proutí, dřevo apod. 
Podstatnou částí práce s dětmi jsou celodenní výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi našeho 
Trojzemí. Těch jsme nakonec uskutečnili mnohem více, než jsme plánovali. Postupně jsme byli na zimním 
stadionu ve Frýdlantě, v Technickém muzeu a na trampolínách v Liberci, v divadle a na lezecké stěně 
v Liberci, na zámku ve Frýdlantě, v rudných dolech a v parku miniatur památek Horního Slezska 
v Kowarech, v Dinoparku v Liberci, v botanické zahradě v Liberci, na Oybině a v Motýlím domě v Jonsdorfu 
(tam dokonce dvakrát).
 
Tento projekt podpořil částkou 33 834,- Kč Liberecký kraj

Zázemí pro ekologickou výchovu v Žijícím skanzenu – 3. etapa
Projekt řešil rekonstrukci části areálu Žijícího skanzenu sloužící jako zázemí pro ekovýchovu. Postavili jsme 
solární sprchu s kompostovací toaletou. 
Stavba má jednak funkci ekologickou (byla postavena ekologicky šetrným způsobem z místních přírod-
ních materiálů), osvětovou (na stavbu jsme pořádaĺi kursy, kde se účastníci mohli přírodnímu stavitelství 
učit) i uživatelskou (slouží jako zázemí při pořádání krátkodobých i dlouhodobých ekovýchovných aktivit 
v Žijícím skanzenu). 

Navázali jsme na naše předchozí projekty a rozšířili areál Žijícího skanzenu opět o další drobnou stavbu, 
která je krásná, vychází z historických stavebních tradic, je z ekologických místních materiálů 
a samozřejmě je i plně funkční ve smyslu „žijícího“ skanzenu. Zároveň slouží i jako demonstrační objekt ve 
smyslu předcházení vzniku odpadů (namísto fekálií jakožto odpadu jsou zde základem pro kompos-
tování a využití na zahradě) a ve smyslu zlepšení kvality ovzduší (namísto elektrického bojleru ohřívá 
vodu samo Slunce, nedochází tedy ke vzniku škodlivin v ovzduší při spalování uhlí v elektrárnách). 
Jedná se o nevelkou kruhovou stavbu s průměrem 3 metry (7m2), zděnou s hliněnými omítkami a s břidli-
covou střechou. Jejím účelem je dát Žijícímu skanzenu velmi potřebné hygienické zázemí pro účastníky 
zdejších ekovýchovných projektů. Voda je k domečku přivedena samospádovým vodovodem 
ze studánky, vytlačí se až do černé hadice na střeše, kde je sluncem ohřívána. Uvnitř je vana se sprchou, 
ale pro chladné dny i lázeňský válec, pod nímž lze topit dřevem. Samozřejmě i umyvadlo a kompostovací 
toaleta. Odpadní voda je svedena do naší již dříve vybudované kořenové čističky. 

Tento projekt podpořil částkou 100 000,- Kč Liberecký kraj

CZ - PL Cross - Border Homeschooling Platform
Pod tímto anglickým názvem se skrývá česko – polská spolupráce při praktické realizaci a propagaci 
domácího a svobodného vzdělávání. 
Svobodnou školu Ronja jsme v jindřichovickém Žijícím skanzenu založili již v září roku 2015, od září 2016 
pak získala česko – polský rozměr tím, že k nám začaly chodit i polské děti. Pracujeme na principech škol 
Summerhill a Sudbury, tedy s vnitřní motivací dítěte k poznávání. Víme, že děti samy touží po poznání, 
pokud nejsou zvenku zahlceny učením. My průvodci máme důvěru ve svébytnou cestu dítěte a jeho 
vlastní schopnosti objevit své talenty, dary i moudrost. Každé ráno na společném setkání v kruhu dětem 
nabízíme různé činnosti a stejně tak nabízejí děti nám či ostatním dětem. Každý si pak vybere podle 
svého, čemu se ten den chce věnovat. Kromě toho nejméně 2x měsíčně vyjíždíme na celodenní 
i vícedenní výlety za poznáním Polska i Česka. 
Během tohoto projektu v roce 2018 probíhaly aktivity s dětmi na obou stranách hranice, stejně tak si děti 
užily lektory české i polské při různých činnostech. 
Kromě toho jsme však uspořádali i dvě konference na téma svobodného a domácího vzdělávání, jednu 
na polské a druhou na české straně. Na nich se rodiče, ale i učitelé či další lidé, zabývající se prací s dětmi 
mohli od odborníků dozvědět něco o teorii samořízeného vzdělávání, o praxi ve svobodných školách i 
o způsobech přezkoušení ve školách kmenových. Nakonec byl k vidění i film „Školy důvěry“ o německých 
svobodných školách.
 
Tento projekt podpořil částkou 8 500 EUR (cca 212 500,- Kč) International Visegrad Fund

Vybavení pro management pozemkového spolku
V rámci tohoto projektu se podařilo zorganizovat 5 firemně dobrovolnických dnů a 3 akce běžné, 
dobrovolnické. 
Firemní a běžní dobrovolníci pomáhali při mulčování kolem keřů a na zahradě, při opravách ohrad, při 
moštování, při vytrhávání orobinců z tůněk, při čištění dvora a pěšinek v okolí skanzenu, při úklidu 
skanzenu, při opravě tabulí naučné stezky, při péči o hlavaté vrby, při utěsňování a čištění vodního 
biotopu a sázení vodních a jiných rostlin, při sklízení ovoce a zeleniny, sklizni a sušení bylin, při pletí a 
ožínání, při kosení, při instalaci nových informačních tabulí a výstavy fotografií „Aleje na Frýdlantsku“, při 
ekovýchovných programech zejména o vlcích navracejících se na Frýdlantsko a o vodních živočiších. 
Po oba roky se nám hodně dařilo propojovat práci dobrovolníků s účastí dětí z našeho kroužku a svo-
bodné školy na těchto aktivitách a tak vznikly kombinované programy propojené s ekovýchovou při 
praktických činnostech. 
Jakožto potřebné vybavení pro práci dobrovolníků jsme zakoupili elektrickou brusku, akuvrtačku, křovi-
nořez s helmou a různé drobnější nářadí.
 
Tento projekt podpořil částkou 57 000,- Kč Český svaz ochránců přírody

Závěrem
To je tedy stručný popis naší činnosti v roce 2018. Abychom však byli úplní, přidáváme na závěr ještě 
tabulky s čísly, která podrobně ukazují naše hospodaření. Velice děkujeme všem organizacím, které 
přispěly k tomu, že se areál skanzenu stal hezkým a zajímavým místem, v němž probíhá mnoho 
pěkných aktivit.

Za spolek Lunaria
Ing. Zbyněk Vlk












