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JARO, LÉTO, PODZIM A ZIMA SE SOSÁKEM

BEZ KOHO BY TO NEŠLO

JOSEF STEMBERK

PAVLÍNA ČADOVÁ PETR VÍTEK
ELIŠKA KLOUČKOVÁ

JIŘÍ KOUČEK

PATRIK BLÁHA
MÁRIA VLČKOVÁ

MICHI VÍTKOVÁ

HANA KLOUČKOVÁ
KATEŘINA BLÁHOVÁ

LENKA STEMBERKOVÁ

PAVLA VEŠKRNOVÁ
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Vážení přátelé, známí i neznámí.

V loňském roce jsme se v závěrečné zprávě loučili větou: "Do letošního roku plánujeme zachování pravidelných činností
v rozsahu, který je v současnosti, a zorganizování oblíbených  tvořivých i soutěžních setkání  - možná s novými lidmi 
a v nečekaných prostorech - nechme se společně překvapit."
Rok se sešel s rokem a opravdu jsme se setkali s novými lidmi i nečekanými prostory, zachovali i rozšířili  jsme rozsah
činností, zajistili jsme financování činností sdružení z dalších zdrojů a opět jsme navázali spolupráci s naší Mateřskou
školou  v Sibřině.

Nečekané prostory 

Na jaře letošního roku přišla nová p. ředitelka MŠ Sibřina s nápadem využít třídu v budově MŠ, kterou není možné
využít jako třídu školky (podle hygienických pravidel) jako třídu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže i celých rodin.
Byla uzavřena dohoda o partnerství a spolupráci mezi MŠ  a  sdružením SOSák a s tím spojené rozšíření činnosti. A tak
jsme se  o prázdninách opět stěhovali do prvního patra bývalé budovy školy (nyní MŠ). Děkujeme za tuto příležitost.

Rozšíření činnosti

V nových prostorách vzniklo  rodinné centrum Rozmarýn, které nabízí dopolední program dětem a rodičům na mateřské
dovolené, a v odpoledních hodinách zde probíhají volnočasové aktivity pro všechny : břišní tance, aerobik pro malé,
yamaha school - první krůčky k hudbě a tvořivá dílna od 0 do 100 let.
Další novou aktivitou sdružení byl projekt dětského hřiště ve venkovních prostorách SK Viktoria Sibřina, úspěšný v
grantovém řízení Středočeského Kraje. Celkem se podařilo nashromáždit 220 345Kč. Na dětské hřiště společně přispěli
místní občané a firmy, obec Sibřina, Středočeský kraj, ČSOB.
Do víkendových akcí pak přibyl Petanqeuový turnaj ve Stupicích.

Noví lidé

S rozšířením činností se rozšířily i naše lidské zdroje, přibyly lektorky dopoledních i odpoledních aktivit a snimi přišli i
noví zájemci o různé  volnočasové činnosti.

Financování z dalších  zdrojů

Nejdůležitější  nejen finanční podporu přináší sdružení obec Sibřina spolu s výdělkem z vlastní činnosti sdružení. V roce
2008 se našemu sdružení podařilo získat  finanční podporu v rámci regionálních grantů ČSOB a Poštovní spořitelny ve
výši 85 000Kč na projekt Tvořivá setkání a kultura na vsi. Projekt byl současně uznaným projektem MŠMT, a tak jsme
jako sdružení  trochu povyrostli.

SSpolupráce a podpora MŠ SIBŘINA

Zásadním a důležitýnm faktem uplynulého roku je  obnovená spolupráce s naší mateřskou školou. Podařilo se nám
společně zorganizovat již zaběhlé akce a současně společně participujeme na projektech obnovy vnitřního a venkovního
mobiliáře  i materiálního vybavení pro tvořivé činnosti dětí v MŠ.

AA co nás čeká v roce 2009?

Již víme, že jsme získali grant z MŠMT na projekt Tvořivá setkání a kultura na vsi, proto víme, že zrealizuje tvořivá i
soutěžní setkání a volnočasové aktivity pro všechny . Víme, že se možná budeme opět stěhovat (uf, uf), pokud obec
získá dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci školky. Víme, že budeme žádat o další podpory v rámci grantových
řízení a současně tušíme, že bude nutné sdružení částečně zprofesionalizovat. Věřme, že nás nezlomí nepřejícní a pře-
jme si tvořivý a úspěšný rok 2009.

Michaela Vítková
V Sibřině 10.3. 2009 Organizační výbor sdružení

„Hraní s mateřštinou“
Mgr. Alena Antošíková, Ph.D.

Hello, girls and boys!
Pondelí - den s anglickým jazykem
Mgr. Ivana Izáková

STŘEDA – JÓGA PRO DĚTI 
aneb HRAJEME SI NA ZVÍŘÁTKA
Ing. LadaPilařová a Slávek

ÚTERÝ-ZPÍVÁNÍ S RADKOU
Mgr. Radka Fischerová

ČTVRTEK –DEN S TVOŘIVÝMI ČINNOSTMI
Bc. Michi Vítková

PÁTEK – VOLNÍČKOVÝ DEN 
NEBO DEN S PEČENÍM
Mgr. Pavla Veškrnová

Co jsme  podpořili v roce 2008:

� Mikulášskou besídku obce Sibřina 
� Seniorský klub - posezení s Květou Fialovou a vytváření zázemí pro seniorská setkání 
� Den zemně na Klepci II.
� Projekt „Přicházím jako já a odcházím jako my“ (MŠ SIBŘINA) 

LEKTOŘI RC ROZMARÝN 

ZZ2008 4+4.qxd  20.5.2009  13:18  Page 5



Popis jednotlivých aktivit sdružení SOSák -Tvořivá setkání  
a kultura na vsi:

Pravidelné týdenní akce (jsou uvedeny v následujícím rozvrhu).
týdenní rozvrh prostor pondělí úterý středa čtvrtek pátek

RC Rozmarýn      Budova MŠ SIBŘINA 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Rybičky Fara Koloděje 10:00-12:00
Volná herna Budova MŠ SIBŘINA 15:30-17:30
Dílna 0-100let Budova MŠ SIBŘINA 16:00-18:00
Odpoledne Budova MŠ SIBŘINA 16:00 -17:00
s cvičením
Taneční Budova MŠ SIBŘINA 16:45-19:00
odpoledne
Hudební Budova MŠ SIBŘINA 15:30-18:00
odpoledne
AJ OÚ Sibřina 15:30-16:30

16:30-17:30       

POPIS PRAVIDELNÝCH ČINNOSTÍ
Otevřená tvořivá dílna

Jedná o setkání, jejichž hlavním cílem jsou neobvyklá a lákavá setkání pro neorganizovanou mládež. Současně
otevřená tvořivá setkání poskytují možnost přijít si zatvořit a nebýt nutně přihlášen. Je možné dojít pěšky a nepoužít
MHD, která je v naší obci zatím relativně nedostatečná. Dílny jsou otevřené všem, kteří chtějí smysluplně trávit svůj
volný čas v podnětném prostředí a to vlastní činností nebo jen povídáním v přátelské atmosféře.
� Tvořivé dílny pro všechny od 0 do 100let každý čtvrtek od 16:00 do 18:00

Taneční odpoledne:

V rámci tanečního odpoledne probíhá výuka břišních tanců. Na tuto aktivitu jsou děti dopředu přihlášené a je rozdělena
do dvou skupin( mladší a starší děti). Cílem je  získání kultivovaného tanečního pohybu  se současným rozvíjením
vztahu k jiné kultuře. Jde o novou aktivitu od listopadu 2008.
� Břšní tance od 16:45 do 17:30 mladší skupina, od 18:00 do 19:00 starší skupina

RC Rozmarýn

Hlídání s programem v MŠ Sibřina
� SETKÁVÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ S MOŽNOSTÍ HLÍDÁNÍ
� Dopolední aktivita  8:30 - 12:30
� Na principu předškolního vzdělávání podle programu Začít spolu ( Step by step)
� Od 3 let ( mladší po domluvě)
� Kapacita 12 dětí
� Respekt a úcta k individualitě každého jedince, jak dítěte , tak lektora
� Účast rodičů
� Různorodé činnosti

Hudební odpoledne:

Poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností. Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti
dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání.
Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Aktiva je nabízena od září
2008 a kapacita je zcela včerpána, děti jsou rozděleny do tří skupin s maximální naplněností.

Hudební škola Yamaha  každou středu 15:30-16:15 první skupina,16:30-17:15 druhá skupina,17:30-18:15 třetí skupina

Odpoledne s cvičením:

V rámci odpoledne s cvičením od listopadu 2008 je nabízen aerobik nejen pro holčičky. Jde o základní seznámení s
tímto druhem sportu a naučení se zakladních motorických dovedností a kroků, tak aby děti byli na konci běhu schopny
zacvičit na hudbu jednoduchou pohybovou skladbu.

Aerobik nejen pro holčičky každé úterý od  16:00 do 16:45h

POPIS OTEVŘENÝCH TVOŘIVÝCH VÍKENDOVÝCH SETKÁNÍ
Víkendové tvořivé dílny pro rodiny a neorganizovanou mládež

Jde o dílny, jejichž posláním je společná participace na tvorbě dětí i jejich rodiny, radost ze společné práce, možnost

společně aktivně trávit volný čas jako prostředek pro možné obtížné období dospívání (máme společný základ, máme si
společně o čem povídat, společně tvoříme a prožíváme volný čas). Tento druh zábavy vidíme jako alternativu k pasivní-
mu trávení společného volného času rodin s dětmi i dětí samotných. Současně vytváříme kladný vztah k místu kde žiji
tím, že se zde něco děje nemusím za zábavou jinam.
� dílny tematicky spojené s obdobím v roce nebo s kulturním dění v obci (velikonoce, mořena, lampiony.......)
� dílny zajímavé zpracováním (košíková , hedvábná, malba na sklo, drátkovací, patchworková, keramická ...)
� Jarní tvořivé dílny
� Podzimní tvořivé dílny

SSetkání aneb "kultura na vsi"

Během kalendářního roku pořádá sdružení setkání pro občany i občánky odvíjející se od přirozeného plynutí roku na

vsi, vracíme zpět staré lidové obyčeje a obchůzky a zároveň se necháváme inspirovat novodobými setkáními.
� Chození tří králů (5. ročník)
� Masopust (7. ročník)
� Vynášení Mořeny (7. ročník)
� Čarodějnice a kuličkový turnaj (7. ročník)
� Dětský den (7. ročník)
� Drakové klání (5. ročník)
� Petaqueový turnaj(1. ročník)
� Rozsvěcení vánočního stromu, pošta pro ježíška (2. ročník)
� Vánoční trhy drobnůstek a radůstek vlastnoručně vyrobených a Vánoční Hra (7. ročník)
� Světlo z Betléma (7. ročník)
� Divadelní,interaktivní představení 4x do roka
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