Výroční zpráva
za rok 2017
Spolek Čiperové z.s.
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1. Úvod
Milí přátelé a členové spolku,
Poprvé předkládáme naši výroční zprávu o činnosti Spolku Čiperové z.s., který byl založen
7.8.2017.
Rozjezd spolku nebyl úplně snadný, ale podařilo se nám najít pronájem vhodných prostor pro
naši činnost a o naše pravidelné aktivity zájem byl, takže jsme začali pomalu, ale snad
úspěšně. Velkou hnací silou a inspirací jste byli pro nás především vy – rodiče, prarodiče, děti,
prostě všichni, co naše aktivity navštěvujete.
Tímto vám moc děkujeme za zájem o naše aktivity a budeme se snažit naši nabídku kroužků
udržet a pokud to půjde tak i rozšiřovat.

Za tým spolku
Jednatelka Irena Hercíková
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2. Poslání spolku
Chceme být inspirací a impulsem prarodičům, rodičům i dětem, jak prožít život hravě zdravě,
v souladu s přírodou a úctou ke své rodině.
Posláním spolku je zejména podpora a větší nabídka volnočasových aktivit pro rodiny
s dětmi, ale i prarodiče a ostatní rodinné příslušníky.
V současné době je hlavní náplní spolku pravidelné kroužky cvičení rodičů s dětmi, kroužek
dětské jógy pro děti od 1 roku do 4 let s rodiči a pro děti od 4 do 14 let bez rodičů, kondiční
cvičení ve vodě pro rodiče i prarodiče, kulinářské workshopy pro děti a hudební kroužek
v solné jeskyni. Místem naší činnosti je Brno, především městské části Husovice, lesná a
Černá pole.
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3. Činnost spolku v roce 2017
Pravidelné aktivity II. pololetí 2017
Cvičení rodičů s dětmi
- každé pondělí a středu dopoledne probíhaly lekce cvičení v tělocvičně Duhového ráje pro
děti od 3 měsíců do 4 let - dostatek pohybu, podnětů, barev, písniček i říkanek pro vaše děti a
jejich správný vývoj
Dětská jóga
- každé pondělí odpoledne a čtvrtek dopoledne probíhaly lekce dětské jógy pro děti,

příležitost pro děti zdravého pohybu a nové inspirace pro rodiče a prarodiče.
Pondělní lekce jsou pro děti bez rodičů od 4 let až po velké školáky do 12 let.
Čtvrteční lekce jsou určeny pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let.
Kulinářské workshopy
- celoroční cyklus zážitkových workshopů pro děti od 3 let bez rodičů
Kondiční cvičení ve vodě pro rodiče a prarodiče
- cvičení ve vodě pro rodiče a prarodiče s hlídáním dětí
Hudební kroužek v solné jeskyni
- díky našim hudebním hrátkám děti dostanou možnost naučit se projevit se ve
skupině a společně vnímat příběhy v písničkách a písničky sami doprovázet pomoc
různých hudebních nástrojů. Díky prostředí solné jeskyně je náš kroužek prospěšný
pro zdraví dětí.

Jednorázové aktivity II. pololetí 2017
Příměstský tábor pro děti od 4 let do 12 let
- pro děti od 4 let jsme připravili tábor
s tématem „Trolové“, který se konal na
Orlovně v Husovicích. Tábor byl spojen
s lekcemi plavání a děti si užily
spoustu legrace a zábavy s malými
skřítky a poslední den připravily pro
rodiče zahradní párty.
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4. Orgány a členská schůze
Členská schůze proběhla 9.6.2017.
Členské schůze se zúčastnili všichni řádní členové. Členská schůze byla usnášení schopná.
Na členské schůzi byly probírány body:
1.
2.
3.
4.

Volba předsedy
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Volba předsedy spolku – jmenování statutárního orgánu
Úkoly, diskuze, závěr

Další členská schůze proběhla 15.12.2017.
Členské schůze se zúčastnili všichni řádní členové. Členská schůze byla usnášení schopná.
Na členské schůzi byly probírány body:
1.
2.
3.

Vyhodnocení roku 2017
Schválení účetní závěrky 2017
Plán na rok 2018 viz níže

5. Hospodaření
Spolek vede jednoduché účetnictví ve smyslu § 13b zákona č. 563/1991 sb., Zákon o
účetnictví.
Spolek nemá povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.
Hlavním zdrojem financování Spolku jsou členské příspěvky jeho členů. Vedlejším
zdrojem je půjčka od zřizovatele ve výši 50 tis. Kč, která nebyla k 31.12.2017
splacena.
Většinu nákladů Spolku tvoří nájmy a mzdy, dále pak nákup materiálu a drobného
majetku který slouží k zajištění hlavní činnosti.
Spolek v roce 2017 vykázal, na ř. 10 přiznání k dani z příjm, výsledek hospodaření
72.907,- Kč. Vzhledem k tomu, že většinu příjmů tvoří příjmy osvobozené podle § 19
Zákona č. 586/92 sb., Zákona o dani z příjmů, je v roce 2017 vykázána celková ztráta
63.203,- Kč
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6. Plány na rok 2018
Spolek na rok 2018 plánuje pokračovat a rozvíjet své pravidelné aktivity – cvičení pro
rodiče s dětmi, dětskou jógu, cvičení pro rodiče a připravit více jednorázových akcí
hlavně o letních prázdninách a to jak pro děti, tak i pro rodiny s dětmi – letní
příměstské tábory, pobytový tábor pro děti od 6 let a tábor pro rodiny s dětmi. Na
tyto projekty jsme zkusili poprvé zažádat o dotaci na Magistrátu města Brna i na
městských částech.

7. Kontaktní a identifikační údaje
Název subjektu:
Spolek Čiperové, z.s. IČO: 06280005
Spisová značka:
L 23023 vedená u Krajského soudu v Brně
Den zápisu: 4. srpna 2017
Sídlo: Vídeňská 270/60, Štýřice, 639 00 Brno

www.ciperove.com, info@ciperove.com, tel. 601 308 738
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