Základní údaje
Oficiální vznik spolku se datuje k 5. 3. 2019, zápisem do Spolkového rejstříku.
Aktuálně má spolek 20 řádných členů.
Jsme parta lidí, která:
•
udržuje venkovské tradice a zvyky (karneval, Josefovská zábava, vynášení Morany, radovánky,
lampionový průvod, Mikuláš),
•
pořádá společenské akce (bazárek, turistické výlety, besedy, kurzy, rodinné dny, hledání
pokladu, vánoční posezení),
•
nabízí pravidelné volnočasové aktivity (Sobíškohrátky – pro děti od 6 měsíců do 15 let),
•
provozuje lesní klub (Klub v přírodě U Jonáše pro děti předškolního věku),
•
podporuje místní ZŠ a MŠ, spolupracuje s Komisí kulturní a sportovní, ostatními spolky a
subjekty v regionu (příměstské tábory, rozsvěcování stromečku, vánoční jarmark ad.).
Naším cílem je budování komunity místních obyvatel ve všech věkových skupinách, snižování
anonymity a podpora sousedské výpomoci.

Účel spolku
Účelem spolku je zejména:
• Podpora a účast na výchově dětí a mládeže, vytváření podmínek pro jejich všestranný rozvoj a
pozitivní vztah k přírodě.
• Sdružování občanů se zájmem o dění v komunitě a regionu.
• Podpora inovativních přístupů v oblastech formálního a neformálního vzdělávání.
• Rozvoj komunitních aktivit, propagace a prosazování principů občanské společnosti, podpora
sociálních skupin ohrožených vyloučením ze společnosti, prosazování respektu k individualitě
člověka, fauny a flóry jako základní morální hodnoty pro udržitelný rozvoj společnosti, ochrana
památek, kulturních hodnot a krajinného rázu, udržování tradic

Hlavní idea
•
•
•
•

•
•
•
•

Respektování práv, potřeb a zájmů dětí a rodin.
Organizování volnočasových aktivit pro všechny generace.
Pořádání zotavovacích akcí a příměstských táborů.
Provozování edukativní a zájmové činnosti dětí a mládeže a zároveň poskytování obecně
prospěšné činnosti v oblasti předškolního i školního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a
mládeže.
Poskytování dalšího vzdělávání členům spolku a vychovatelům pracujících s dětmi a mládeží.
Zvyšování povědomí o negativním dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zájmu o jeho
ochranu.
Získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost spolku formou sponzorských darů,
členských příspěvků, vedlejší hospodářskou činností apod.
Spoluprací s vedením obcí a s dalšími spolky, organizacemi, iniciativami a subjekty v regionu

Organizační struktura
Klub Sobíšek z. s.,
zapsaný pod spisovou značkou L18437 vedenou u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 07893027
DIČ: CZ07893027
Soběšovice č. p. 10, 739 38
www.klubsobisek.cz
info@klubsobisek.cz
č. ú. 2801597715 / 2010 vedený u Fio Banka, a. s. – transparentní účet
č. ú. 2501837342 / 2010 vedený u Fio Banka, a. s.

Bc. Petra Polochová
Předsedkyně
Tel: +420 776 006 477

Dagmar Sláčalová

Mgr. Pavla Rudzká

Místopředsedkyně

Místopředsedkyně

Tel: +420 733 280 080

Tel: +420 940 097

Činnosti spolku v roce 2021
1. Putovní kniha
Dlouho jsme uvažovali, jak se propojit s dětmi, které byly přihlášeny na Sobíškohrátky, tak,
abychom zároveň neprohlubovali čas strávený na počítačích, v online světě. Zrodil se nápad o
putovní knize. Kniha je plná úkolů, nápadů, tipů na trávení času se svými rodinami. Zároveň
některé úkoly podněcují děti posílat vzkazy svým kamarádům a prarodičům, a při předání knihy
dalším zájemcům je důležité splnit úkol, který vykouzlí úsměv na tváři

2. Vítání Jara
V březnu jsme se komorně rozloučili se zimou a přivítali jaro. Sešli jsme se u přehrady, kde si děti
vyrobily svou Moranu ze slámy a jiného přírodního materiálu. V mezičase si hráli na přilehlém hřišti.
Jakmile měli všichni hotovo, přešli jsme k přehradě a tam jsme odhodili své Morany do vody. Zpívali
jsme a říkali říkanky. Poté jsme pokračovali do nedalekého resotru Maják, kde jsem se zahřáli teplým
nápojem nebo osvěžili sodovkou.

3. FB soutěž ke Dni Země
Na FB jsme vyhlásili soutěž u příležitosti Dni Země. Soutěžící měli pojmenovat bylinky na fotce. Po
náročném boji nakonec zvítězila naše Zuzka B., která si tím zasoužila výhru v podobě knihy Bylinkové
reepty od Moniky Poledníkové. Knihu s autogramem autorky nám věnovalo nakladatesltví Albatros.

4. Cvičení s Moňou
Během června jsme nabídli něco i pro dospělé. Cvičení pro všechny, kteří si chtěli protáhnout
ztuhlá těla a zklidnit tok myšlenek ve své hlavě. Každé úterý jsme cvičili s Moňou.

5. Den se Sobíškem
Trochu neočekávaně jsme zorganizovali Den se Sobíškem. Nedoufali jsme, že bude možné
uskutečnit jakoukoliv veřejnou akci, ale nedalo nám to a v červnu proběhlo zábavné odpoledne pro děti.
Ve spolupráci s panem Ženčákem z zablbnisi.cz jsme pro děti i dospělé připravili možnost zahrát si
originální hry a zastřílet si na terč. Dále bylo k dispozici naše obří Člověče, nezlob se! Naše Pája si
připravila hudební koutek, kde se hrálo na drumbeny a boomwhackersy. V kreativním koutku se tvořili
vějíře. Díky Lukášovi došlo i na vodní skluzavku a pro menší děti byly k dispozici bazénky. Hlavnív
program zajstila kouzelnice Radana. Kouzlilo se, tančilo se, překonávaly se překážky a tvořily se obří
bubliny. Po představení byl k dispozici i kouzelnický workshop, kde se děti učily kouzelnickým trikům.
Pekárna Žermanice nám darovala chleby a koláče. Lucka Chovancová nám zajistila občerstvení a hasiči
z Orlové nám postavili stan.

6. Příměstské tábory
7 turnusů příměstských táborů, z toho nově 4 turnusy byly organizované naším spolkem. Táborů se
účastnilo celkem 86 dětí z nejbližšího okolí. Jeden turnus byl speciálně nabídnut pro žáky naší Páji.
Projektem 4 turnusů bylo westernové městečko, které jsme po táborech hrdě vystavili v prostorách OÚ
Soběšovice. Jezdilo se na koních ze stájí Pitrov. K dispozici byly hry a lukostřelba od P. Ženčáka –
zablbnisi.cz. Dvakrát nás navštívil Westernový klub Black&Brown z Orlové, kteří se postarali o show
s biči, lasy, kolty. Tábořiště bylo opět v Domě farní rodiny, který nám propůjčila farnost Domaslavice.
Obědy nám vozila restaurace Zetko ze Žermanic a páteční obědy se chystaly v kotlíku pod vedením,
maminky, babičky – J. Polochové, která se starala i o odpolední svačinky. Navštívili jsme Mini Farmu Relax
v Těrlicku, Mini ZOO Blondies v Žermanicích, Žermanický park, restauraci Hájenku v Těrlicku, pštrosy
pana M. Kaducha, místní tělocvičnu, vyhlídkovou věž, hřiště u ZŠ a taky u rekreačního střediska Juhász.

7. Přespávačka
6. srpna se konala tradiční přespávačka s táborákem. Počasí nám však nepřálo a stanování se
neuskutečnilo, dle původního plánu. Akce začala úžasnou sokolskou show sokolníka J. Oszeldy. Poté
jsme slavnostně odhalily vyrobené weternové městečko a následovalo opékání a grilování párků. Večer
se u ohně zpívalo a hrálo na kytaru.

8. Lampionový průvod s koníky
Poslední den v říjnu proběhl průvod s koníky. Začalo se u školy a šlo se okolo, kolem památeční lípy
a skončilo se u kostela. Po celou dobu se mohly děti svézt na konících. U kostela si pro děti připravila
Soňa nenáročnou bojovku pro děti a na zahřátí dostali kakao, čaj a něco dobrého na zub. Účast na této
akci byla příjemným překvapením. S takovým počtem jsme ani nepočítali.

9. Mikuláš tak trochu jinak
Dlouho zvažovaná akce, s ohledem na epidemiologická
optaření se nakonec uskutečnila. Tentokrát nechodil
Mikuláš za dětmi, ale děti přišly za Mikulášem. V parku u
kostela jsme pro děti a rodiče nachystali nenáročnou
Čertí stezku. V Domě farní rodiny byly nachystány
stolečky, kde děti mohly napsat/nakreslit dopis Ježíškovi
a také si mohly s pomocí rodičů vytvořit svícen. A taky na
ně čekal Mikuláš s andělem, kteří si s dětmi povídali a
poté je obdarovali nadílkou.

10.

Vánoční posezení s členy

17. prosince jsem se konalo posezení pro členy spolku. Ochutnali
jsme cukroví, nachystalo se drobné občerstvení a povídalo se a
odpočívalo. Pro každého byl připraven drobný dárek, jako poděkování
za spolupráci a pomoc při aktivitách spolku.

11.

Sobíškovy zájmové kroužky
Ani letošní rok společnému setkávání
nepřál. V první polovině roku se nám podařilo
rozjet tradiční Sobíškohrátky po dobu měsíce
červen.
Od října jsme vedle tradičních hrátek
nabídli také výuku flétny, výuku Anglického
jazyka a Malé Sobíšky pro děti do 3 let věku
s rodiči.
Vysoká nemocnost však byla znát a
setkávání tak byla často komorní. Přesto se
nám podařilo ukstutečnit přes 10 setkání, pod
vedením Páji a za pomoci Honzy, Moniky, Dáši,
Zuzky B. a dalších členů. Dvakrát nás navštivil
pan farář J. Vecheta se svými interaktivními
přednáškami o tradicích. Tvořilo se,
muzicírovalo, zkoumalo i hýbalo.

12.

Klub v přírodě U Jonáše

V květnu jsme vyhlásili online zápis do
našeho lesního klubu v Dolních Domaslavicích,
hlavně proto, abychom zjistili, zda je zájem a
klub by měl pokračovat i nadále. K zápisu se
přihlásilo přes 20 dětí, což nás vedlo k tomu,
abychom fungovali i další školní rok. V září se
klub otevřel pod vedením Zuzky Š. a s dalšími
novými průvodkyněmi, Věrkou, která je již
členkou spolku a Ellen. V říjnu jsme tak s radostí
otevřeli 4 denní provoz. Bohužel i zde měla na
chod klubu vliv vysoká nemocnost dětí a někteří
rodiče se rozhodli své dítě odhlásit. Ke sklonku
roku jsme museli provoz snížit na 3 dny.
Program měly děti bohatý, došlo na několik menších výletů po okolí. Navštívila se i hasičská
zbrojnice v D. Domaslavicích. Před Vánoci přijelo divadélko do Jonáše. Dále proběhly workshopy
iniciované rodiči – práce se dřevem, předvedení deskových her Mindok. Také jedna maminka
nabídla a uskutečnila vánoční focení.

Ostatní činnosti
❖ Společné sáňkování u DPS proběhlo v lednu
❖ Registrovali jsme spolek u GIVTu. Platforma umožňující finančně podpořit svými nákupy
vybranou organizaci.
❖ Registrace Klubu Sobíšek i Klubu v přírodě U Jonáše na Google firmě,
Google Ads, Google Analytics – což přispělo ke zviditelnění v online
prostředí.
❖ Založení vlastních webových stránek pro Klub v přírodě U Jonáše.
❖ Proběhlo školení výboru spolku ve spřátelené neziskovce Lumpíkov na téme strategické
plánování.
❖ V létě jsme společně finančně podpořili prostřednictvím darovacího portálu darujme.cz
vesnice na Jižní Moravě, zasažené tornádem.
❖ Podali jsme žádost o grant na pořízení velkokapacitního stanu Pantheon, prostřednictvím
výzvy u MAS Pobeskydí.
❖ Vytvořili jsme nabídku deskových her, které je možno si zapůjčit.
❖ Registrovali jsem se na portále darujme.cz, abychom se pokusili získat finanční prostředky
na nákup hudebních nástrojů.
❖ Navázali jsme spolupráci se spolktem Těšínka, z. s., která provozuje komunitní školu
LOKAHI.
❖ Požádali jsme o dotace obec Soběšovice a Dolní Domaslavice a získaly tak finanční
prostředky v celkové výši 40.000 Kč na činnost.
❖ Podali jsem x žádostí o granty. Podařilo se nám získat podporu od xy na projekt, který
bude realizován v rámci Klubu v přírodě U Jonáše.
❖ Zakoupili jsme koberec u levnekoberce.cz, kteří nám koberec obšili zdarma.
❖ Darovali jsme MŠ Soběšovice Montessori vzdělávací pomůcky ve výši 4.988 Kč.
❖ Členství u RADAMOK, z. s. – rada dětí a mládeže
❖ Členství u SPIRALIS, z.s. – projektu Spektrum rozvoje žen

Podané žádosti o grant/dotaci
1. Dotace MS kraj - volnočasové aktivity (duben) - NEZÍSKÁNA
2. Dotace MŠMT - (prosinec 2020) - hrátky se zapojením babiček a dědečků - NEZÍSKÁNA
3. Dotace MZe - víkendové pobyty v lese (září) - NEZÍSKÁNA
4. Dotace ze SZIF - velkokapacitní stan (březen) - ZÍSKÁNA
5. Grant Hyundai - rozvoj komunity (září) - NEZÍSKÁN
6. Dotace MŠMT - příměstské tábory (duben) - NEZÍSKÁNA, NESPLNĚNÍ PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ 5
LET (ale zkusili jsme požádat o výjimku)
7. Grant Net4GAS - Pozorování broučků v Klubu v přírodě U Jonáše - ZÍSKÁN
8. Grant RWE (březen) - podpora Sobíškohrátek – NEZÍSKÁN
9. Grant VÍTKOVICE STEEL (září) - hudební nástroje - NEZÍSKÁN

Partneři, sponzoři a podporovatelé

Obec Soběšovice

MAS Pobeskydí

Pekárna Žermanice

ČPZP

Hey Wolf

Firemky, s. r. o.

Trade Concept

TietoEvry, s. r. o.

Falionet plus, s.r.o.

Sady Životice, s.r.o.

ORSET system, s.r.o.

Lumpíkov, z. ú.

Royal Rangers, Frýdek-Mítek

Těšínka, z. s. - Lokahi

SDH Soběšovice
Večerka Na Poště
Obec Dolní Domaslavice
Tomáš Siuda
Farnost Dolní Domaslavice
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Účetní závěrka za rok 2021
ve zkráceném rozsahu pro účetní jednotky účtující v jednoduchém účetnictví

Název:

Klub Sobíšek z. s.

Sídlo:

Soběšovice č. p. 10, 739 38

IČ:

07893027

Zapsaný u:

Krajského soudu v Ostravě

Spisová značka:

L18437

Zapsaný do OR dne: 5. 3. 2019
Právní forma:

Spolek

Účel:
•

Podpora a účast na výchově dětí a mládeže, vytváření podmínek pro jejich všestranný rozvoj a
pozitivní vztah k přírodě.

•

Sdružování občanů se zájmem o dění v komunitě a regionu.

•

Podpora inovativních přístupů v oblastech formálního a neformálního vzdělávání.

•

Rozvoj komunitních aktivit, propagace a prosazování principů občanské společnosti, podpora
sociálních skupin ohrožených vyloučením ze společnosti, prosazování respektu k individualitě
člověka, fauny a flóry jako základní morální hodnoty pro udržitelný rozvoj společnosti, ochrana
památek, kulturních hodnot a krajinného rázu, udržování tradic

Rozvahový den:

31. 12. 2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2022

Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů právnických osob u neziskových
organizací, které vedou jednoduché účetnictví
za rok : 2021
Název organizace:
Klub Sobíšek, z.s.
IČ: 07893027

Sídlo org.: Soběšovice 10, 739 38 Soběšovice
Č. reg.: L18437
A.

Výkaz o majetku a závazcích (upravený pro neziskové organizace) :
Majetek ( vlastní )
Č. ř.
Stav k 1.1. 2021
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
1
0
v zůstatkové ceně
Peníze v hotovosti a ceniny
2
1274
Bankovní účty
3
25382
Cenné papíry, peněžní vklady, ostat. fin.majetek
4
0
Zásoby
5
0
Pohledávky
6
0
7
Součet aktiv (řádek 1 až 7)
8
26656
Závazky
9
0
Úvěry a půjčky
10
0
Zákonné rezervy
11
0
12
Součet pasiv (řádek 9 až 12)
13
Stav majetku celkem (ř. 8 - 13)
14
26656

Údaje v Kč
Stav k 31.12. 2021
0
19600
94930
0
0
0
114530
0
0
0

114530

B. Výkaz příjmů a výdajů (upravený pro neziskové organizace).
Příjmy za zdaňovací období (rok)
Příjmy z reklamy, pronájmu a podnikání
Příjmy z hlavní činnosti (dle Stanov)
Členské příspěvky
Příjmy zdaněné srážkovou daní
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace a podpory z rozpočtu obcí
Dary, úvěry, půjčky – přijaté
Ostatní (úroky)
Příjmy celkem ( řádek 1 až 7)
Výdaje související s reklamou, pronájmem
a podnikáním
Výdaje na hlavní činnost (dle Stanov)
Nákup hmot.,nehmot. a finančního majetku
Odvody, dary a půjčky - poskytnuté
Ostatní (poplatky, daně)
Výdaje na činnost (řádek 9 až 16)

Č.
ř.
1
2
3
4
5a
5b
6
7
8
9

Zdaň. činnost
A
5000

Nezdaň. činnost
B
XXXXXXXXXXX
183090
XXXXXXXXXX
281280
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
41580
XXXXXXXXXX
40000
XXXXXXXXXX
62824

41580
40000
62824
613774

0

XXXXXXXXXXX

10
514400
11 XXXXXXXXXX
0
12 XXXXXXXXXX
11500
13
14
Rozdíl příjmů a výdajů - zisk (ř. 8 minus 17)
15
Pozn. - údaje označené xxxxxxxx se nevyplňují (nepřicházejí v úvahu)

Datum:

Údaje v Kč
Činnost celkem
C
5000
183090
281280

Podpis předsedy spolku:

514400
0
11500
525900
87874

