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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

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 a kroužek dětské jógy
pro děti od 1 roku do 4 let s rodiči a pro děti od 4 do 14
let bez rodičů.

ČINNOST 2021

Cvičení rodičů s dětmi
Příměstské tábory

PRAVIDELNÉ
AKTIVITY SPOLKU

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme s miminky v Brně již od 3 měsíců až po děti
do 4 let. Lekce jsou rozděleny podle věku a motoriky.
Během lekcí cvičí kojenci i batolátka na podložkách, s
různými pomůckami, které se střídají, např. overbally,
gymnastické míče, kruhy, apod. Každá hodina cvičení
pro rodiče s dětmi je provázena veselými říkankami,
písničkami a hrou na hudební nástroje.
Děti správnou motivací vedeme k tomu, aby pro ně
cvičení bylo příjemnou činností, kde si kromě pohybu a
zajímavých pomůcek užijí společnou hru a blízkost se
svými rodiči a vrstevníky. Pomocí říkanek a písniček,
které při cvičení používáme, si děti obohacují slovní
zásobu, čímž rozvíjejí svou schopnost mluvit.
Cvičení předškoláků i batolat bývá na závěr zpestřeno
doplňkovou výtvarnou činností nebo hrou na hudební
nástroje, tanečky a prostorovými hrami, které rozvíjejí
sportovní dovednosti a také sociální zdatnost dětí,
jejich komunikaci a motoriku.
Děti se pak lépe zařadí do kolektivu dětí ve školce, ale i
na hřišti.

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Příměstské tábory
Ať žijí duchové - 12. - 16.7. 2021
Dobrodružství s Žofkou - 9. - 13.8. 2021
Madagaskar - 16. - 20.8. 2021
Příměstské tábory a plaváním pořádané v
Orlovně Husovice a Arboretu. Celodenní
program pro děti od 4 do 12 let. Pro děti
byla připravena celotáborová hra plná
tvořivých činností, hádanek, pohádek,
her, soutěží a jógy.

ORGÁNY A ČLENSKÁ
SCHŮZE
15. 12. 2021, 16:00
Členské schůze se zúčastnili všichni řádní
členové. Členská schůze byla usnášení
schopná.
Členská schůze schválila následující program
jednání:
1. Vyhodnocení roku 2021 – opatření
ustanovená kvůli pandemii onemocnění Covid
19, uskutečnění naplánovaných projektů,
získání dotací a jejich využití
2. Schválení účetní závěrky 2021
3. Plán na rok 2022

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.

PLÁNY NA ROK 2022

Spolek na rok 2022 plánuje pokračovat a rozvíjet své
pravidelné aktivity – cvičení pro rodiče s dětmi,
dětskou jógu a připravit více jednorázových akcí hlavně
o letních prázdninách, a to jak pro děti, tak i pro rodiny
s dětmi – letní příměstské tábory a tábor pro rodiny s
dětmi. Na tyto projekty budeme opětovně zažádat o
dotaci na Magistrátu města Brna i na městských
částech.

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

