Výroční zpráva
za rok 2019
Spolek Čiperové z.s.
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1. Úvod
Milí přátelé a členové spolku,
Již třetím rokem pro vás a vaše děti pořádáme volnočasové aktivity a předkládáme naši
druhou výroční zprávu o činnosti Spolku Čiperové z.s., který byl založen 7.8.2017.
Pro naše pravidelné aktivity – cvičení rodičů a dětmi, dětskou jógu, ale i na tábory se nám
podařilo sehnat stálé místo – Orlovna v Husovicích na Vranovské 93 . Jsme zde v pronájmu.
Jako veliký úspěch považujeme opakované získání dotace od Magistrátu města Brna na naše
tábory o prázdninách a pro naše pravidelné aktivity. Za podporu městu Brnu moc děkujeme ,
spolku to moc pomohlo.
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 a v létě tábory pro děti i pro dospělé. Místem naší
činnosti je Brno, především městské části Husovice, Lesná a Černá pole.
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3. Činnost spolku v roce 2019
Pravidelné aktivity I. a II. pololetí 2019
Cvičení rodičů s dětmi
- každé pondělí a středu dopoledne probíhaly lekce cvičení v tělocvičnách Orlovny na
Vranovské 93 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.
Kondiční cvičení ve vodě pro rodiče a prarodiče
- cvičení ve vodě pro rodiče a prarodiče s hlídáním dětí
Canisterapie
- pro náš spolek máme vycvičenou fenku australského
ovčáka, která úspěšně složila canisterapeutické zkoušky.
Fenka navštěvuje během roku pravidelně kroužek dětské
jógy a celé léto je na všech táborech posilou našeho
týmu. Je to zpestření všech našich aktivit.
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Jednorázové aktivity 2019
1. Příměstský tábor v Arboretu pro děti od 4 do 12 let – „Bludy velblouda Blouda“
- tábor určený pro předškolní a školní děti, který se konal oblíbeném a krásném prostředí
Arboreta-botanická zahrada na tř. Generála Píky 1.

Pro děti byl jako každý rok připraven pestrý program plný sportovních aktivit a vyžití.
Děti měly každý den lekci v plavecké dráze a celý týden úspěšně bloudili s velbloudem
Bloudem, aby zjistily, která je ta správná cesta domů (-:
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2. Pobytový tábor pro děti od 6 do 14 let - „Nekonečný příběh“
- tábor určený pro samostatné školní děti, který se konal v campu v Jedovnicích.
Na tento tábor jsme využili většinu dotace od magistrátu města Brna, protože je
nejnákladnější. S dětmi jsme byly ubytování v campu i jsme se zde stravovaly.
Umístění kempu bylo úžasné jako výchozí místo pro různé výpravy po Moravském
krasu. Počasí nás celý týden zkoušelo, co vydržíme, ale nakonec došlo i na koupání
v rybníku Olšovci i na oblíbené spaní pod širákem. Největší úspěch u dětí měl
závěrečný boj s Nicotou, který probíhal na padelboardech přímo na rybníku Olšovci.
Děti si užily týden v přírodě s aktivitami typickými pro tento druh tábora jako je vaření
na ohni, práce s buzolou, uzlování, výpravy, noční hry, spaní pod širákem, táboráky
apod.
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3.Příměstský tábor v Orlovně – „Záchrana planety Země“
- tábor určený pro děti od 4 do 12 let, který se konal v krásném prostředí Orlovny.
Tábor byl určen pro starší děti, hodně sportovně a ekologicky založen a nechyběly pravidelné
lekce plavání v dráze, kde měly děti možnost se zdokonalit.

4.Tábor pro rodiny s dětmi – „Včelí medvídci“
- jedinečný tábor na hotelu Rusava pro rodiny s dětmi s tématem Včelích medvídků podpořil
svou dotací Odbor zdraví-magistrát města Brna. Na tomto táboře máme připravený program
především společný pro rodiče, prarodiče a děti, ale máme i aktivity jen pro rodiče, během
kterých mají zajištěné hlídání dětí a mohou se zrelaxovat – aquaerobic, jógu, workshopy.
Týden plný her, legrace, aktivit, ale především společných chvil pro rodiny.
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4. Orgány a členská schůze
Členská schůze proběhla 16.12.2019.datum
Členské schůze se zúčastnili všichni řádní členové. Členská schůze byla usnášení
schopná.
Členská schůze schválila následující program jednání:
1.
Vyhodnocení roku 2019 – uskutečnění naplánovaných projektů, získání dotací
a jejich využití, rozšíření členské základny, uspořádání vzdělávací akce ve spolupráci s
městem Brnem
2.
Schválení účetní závěrky 2019
3.
Plán na rok 2020 viz níže

5. Hospodaření
Spolek vedl v roce založení (2017) jednoduché účetnictví ve smyslu § 13b zákona č.
563/1991 sb., Zákon o účetnictví. Na přelomu roku 2017/2018 přešel na vedení
Účetnictví podle Zákona č. 563/1991 sb., Zákon o účetnictví a Vyhlášky 504/2002 sb.,
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Spolek nemá povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.
Hlavním zdrojem financování Spolku jsou členské příspěvky jeho členů a poplatky
vybrané od sympatizujících členů na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce,
které se účastní.
Vedlejším zdrojem jsou dotace zejména z Odboru školství a Odboru zdraví Magistrátu
města Brna. V roce 2019 získal Spolek na dotacích částku odpovídající přibližně 5 %
celkových příjmů.
Většinu nákladů Spolku tvoří nájmy a mzdy, dále pak nákup materiálu a drobného
majetku který slouží k zajištění hlavní činnosti.
Spolek v roce 2019 vykázal účetní výsledek hospodaření Kč 3.606,-, základ daně Kč
0,-.
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6. Plány na rok 2020
Spolek na rok 2020 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 budeme opětovně zažádat o dotaci na Magistrátu města Brna i na
městských částech.
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7. Kontaktní a identifikační údaje
Název subjektu:
Spisová značka:
Den zápisu:
Sídlo:

Spolek Čiperové, z.s. IČO: 06280005
L 23023 vedená u Krajského soudu v Brně
4. srpna 2017
Vídeňská 270/60, Štýřice, 639 00 Brno

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