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Mílí přátelé, příznivci, kulturomilci a podporovatelé, 

závěrečná zpráva spolku SOSák za rok 2020 je tu.  Zpracováme ji  každý rok k 30.6. 

následujícího roku. Právě začíná druhé  „pokoronavirové“ léto 2021  a   zde je ohlédnutí za  

rokem 2020, jež byl v mnoha směrech jiný, překvapivý, náročný a epidemioloigickými pravidly 

svázaný a zavřený.   I přesto náš  malý lokální spolek  zvládl během roku uspořádat akce, 

aktivity, setkání i tvoření, které se přizpůsobovalo a reagovalo na danou situaci ve společnosti, 

s respektem k nastaveným epidemiologickým pravidlům a možnostem. Přiznáváme, že 

v mnoha ohledech to byla výzva. Snažili jsme se kreativně a poctivě realizovat vše, co jen šlo. 

Rok 2020 v závěrečné zprávě  uvidíte jak v číslech, tak v přehledu všech aktivit, které jsou 

přílohou této závěrečné zprávy a dozvíte se, kdo všechno nám pomáha,  kdo k nám patří , kdo 

jsou lektoři, a to ve  struktuře spolku, struktuře našich aktivit a pozvánkách a letácích.  

Nesmíme opomenout, že díky podpoře MPSV a EU  (operační program zaměstananost ) 

máme znovu od září 2020, tedy již třetím rokem, dotačně podpořenou naši dětskou skupinu - 

ŠKOLKU ROZMARÝN & RC, díky níž  nabízíme rodičům a dětem výrazně snížené školkovné, 

a ve které poskytujeme výchovu a vzdělávání 20 dětem z blízka i okolí. Současně jsme po 

delší odmlce získali podporu z Krajského úřadu pro náš MASOUPUST. 

Závěrem děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům, sponzorům, lektorům, pomocníkům 

a brigádníkům, bez kterých by spolek SOSák nebyl SOSákem a SOSÁKOV 

SOSÁKOVEM. Tedy místem, jež vytváří jedinečné  místo pro kulturu na vsi,  sousedské 

setkávání, vzdělávání. 

Za spolek SOSák s úctou a pokorou a respektem sepsala Michaela Vítková, ředitelka a  člen 

organizačního výboru spolku 

27.6. 2021 

 

 



3 
 

 

 

                                                Co  a kdo 

           v  SOSáku 
 

 

 

ORGANIZACÍ VÝBOR SDRUŽENÍ 

Michaela Vítková, Veronika Slámová, Pavlína Čadová 

• řídí  sdružení  mezi zasedáními Valné hromady a je složen ze tří osob v rovném 
postavení. 

•  schází se minimálně jedenkrát za čtvrt roku 

•  Na svá jednání může kterýkoliv člen výboru přizvat podle potřeby jiné členy občanského 
sdružení  SOSák, případně další osoby podílející se na činnosti občanského sdružení  
SOSák 

•  plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje činnost občanského sdružení  SOSák 

•  nakládá s majetkem občanského sdružení   SOSák v souladu se zásadami stanovenými 
Valnou hromadou. 

•   je statutárním orgánem sdružení, jedná prostřednictvím svých členů a to každý člen 
samostatně.  

 

ŘEDITELKA SDRUŽENÍ 

Michaela Vítková 

 jedná za občanské  sdružení SOSák s partnery sdružení 

  koordinuje aktivity směřující k prohloubení   spolupráce s místními spolky a obcemi  v 
Regionu Pošembeří 

  zajišťuje poradenství pro členy a partnery sdružení 



4 
 

  zajišťuje vzdělávání pro členy a zaměstnance sdružení 

  zastává funkci tiskového mluvčího sdružení, pokud není Valnou hromadou jmenován 
tiskový mluvčí 

  zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou 

  zajišťuje lobbing ve prospěch sdružení  

  koordinuje činnost orgánů sdružení 

  aktualizuje rozpočet Sdružení 

 uzavírá pracovně právní vztahy  a zajišťuje fundraisinkové aktivity pro o.s.SOSák 

 

Manažerka Rozmarýnu Olga Šebková od 1. 9. 2014 školka ROZMARÝN & RC 

 řídí chod RC Rozmarýn 

  koordinuje součinnost  ŠKOLKY,RC s dalšími aktivitami sdružení 

  koordinuje činnost a vzdělávání  lektorů RC Rozmarýn 

  zajišťuje náplň a  rozdělení činností RC Rozmarýn 

  zveřejňuje aktuální informace z činnosti RC Rozmarýn 

 vede přehled o stavu financování RC Rozmarýn, zpracování dílčích i závěrečných zpráv 
předkládá řediteli sdružení 

 zajišťuje fundraisingové aktivity pro RC Rozmarýn/o.s.SOSák 

 

Lektoři RC Rozmarýn : Michaela Vítková, Hana Sedloňová, Olga Šebková, Jana 

Pružinová, Jitka Vojtěchová, Eliška Vítková, Rozálie Vítková, Marek Vojtěch 

 Externí účetní : Zuzana Budinová 

 PR a fundraising : Michaela  Synková Maladiová, Veronika Slámová, Jitka Vojtěchová,  

 Dramaturgie polštářovho filmového klubu : Veronika Slámová 

 Hudebně dramatická pásma : Marek Vojtěch 
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Volnočasové aktivity a vzdělávání 

 

  ŠKOLKA ROZMARÝN & RC 

 

 je nestátní zařízením na principu dětské skupiny 

 je alternativou pro vzdělávání dětí předškolního věku v malém kolektivu 

 je otevřena všem bez rozdílu, respektuje individualitu dětí, rodičů a lektorů 

 je pro všechny kdo chtějí odpovědný, vstřícný a kreativní přístup nejen ke svým dětem 

 inspiruje se vzdělávacími a výchovnými alternativami a současně respektujeme 

požadavky na vzdělávání a výchovu ČR 

 

  

http://www.sosakos.cz/rozmaryn_cojsme.html
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       VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  2020 
BYLY INSPIROVÁNY FILMOVOU A KNIŽNÍ TVORBOU. NOVĚ JSME ZREALIZOVALI I TÁBOR POBYTOVÝ PRO 

SBOR PALEČEK, JEMUŽ NOVĚ POSKYTUJEME PODPORU A LEKTORSKÉ ZÁZEMÍ. 

  

 

 

AKTIVITA LEKTOR 

KERAMICKÝ ATELIÉR POMNĚNKA I děti 5- 12let Jolanta Beránková 

KERAMICKÝ ATELIÉR POMNĚNKA II děti 6-15 let  

a děti  s rodiči 

Michaela Vítková 

KERAMICKÝ ATELÍÉR POMNĚNKA III  pro 

dospělé 

Jolanta Beránková a M. Vítková 

AJ –drobotina děti začátečníci 3-5let Jitka Vojtěchová/ Olga šebková 

OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ DÍLNY OD 0 DO 100 LET Michaela Vítková 

PLAVÁNÍ PRO DĚTI Z ROZMARÝNU  Jitka Vojtěchová 

VÝUKA PLAVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ DĚTI Jitka Vojtěchová 
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     LIDÉ V PROJEKTU TVOŘIVÁ SETKÁNÍ 

                           A KULTURA NA VSI 
ŘÍZENÍ PROJEKTU TVOŘIVÁ SETKÁNÍ A KULTURY NA VSI 

ŘEDITELKA SDRUŽENÍ MICHAELA VÍTKOVÁ 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
SDRUŽENÍ  

VERONIKA SLÁMOVÁ 

 
PAVLA ČADOVÁ  

 
MICHAELA VÍTKOVÁ 

ORGANIZAČNÍ TÝM PROJEKTU TVOŘIVÁ SETKÁNÍ A KULTURA NA VSI 

PRODUKCE PRO DÍLNY  MONIKA ŠÁROVÁ, ANNA A ELIŠKA VÍTKOVI 

PROPAGACE  MICHAELA SYNKOVÁ, PETR VÍTEK, ROZÁLIE +ANNA +ELIŠKA VÍTKOVI 

PRODUKCE PRO TVOŘIVÁ  
SETKÁNÍ  

JITKA VOJTĚCHOVÁ , ANNA A ELIŠKA VÍTKOVI A MICHAELA VÍTKOVÁ 

PRODUKCE PRO KULTURU NA 
VSI  

MICHAELA VÍTKOVÁ, JITKA VOJTĚCHOVÁ, MAREK VOJTĚCH A VERONIKA 
SLÁMOVÁ 

Lektorské zajištění aktivit 
projektu tvořivá setkání a 
kultura na vsi 

JOLA BERÁNKOVÁ, ZDENA HOŠKOVÁ, MICHAELA,ANNA,ELIŠKA, RÓZA VÍTKOVI, 
JITKA, JOZEFKA, MIKI VOJTĚCHOVI, SDRUŽENÍ ROZTOČ, MONIKA ŠÁROVÁ, 
MAREK VOJTĚCH 

CUKRÁRMA A KAVÁRNA  KATEŘINA BLÁHOVÁ, LUCIE MOLÍNOVÁ, PAVLÍNA ČADOVÁ, PAVLA VĚŠKRNOVÁ,  

PIVNÍ BAR A GRIL HOLKY VÍTKOVY, MICHAL MAREŠ, JIRKA KLOUČEK, VAŠEK ČADA ML., PETR 
VÍTEK, ONDŘEJ A TONÍK SLÁMOVI, 

DOBROVOLNÍCI A NEZIŠTNÍ 
POMOCNÍCI 

VŠICHNI VÝŠE JMENOVANÍ A ELIŠKA A HANA KLOUČKOVI, PAVEL ŠÁRA, PATRIK 
BLÁHA, MARCELA PAZDEROVÁ, MAREK VOJTĚCH, KATEŘINA NAŠE, JANKA 
PRUŽONOVÁ S RODINOU , OLGA A FILIP ŠEBKOVI S KLUKAMA, HONZA A STÁŃA 
BAUŠKOVI A JEJICH DĚTI, BÁRA KLÁROVÁ, HONZA TENGLER, LENKA 
STEMBERKOVÁ S RODINOU, MARIE A VÁCLAV KLOUČKOVI,HANA SEDLOŇOVÁ, 
KAROLÍNA WALLENSFELDOVÁ,  KLÁRA  A VINCENC STRAKOVI , RODINA 
ŠKODOVA , ONDŘEJ VEŠKRNA, MÁRIA A JOZEF VLČKOVI, MARIE PAUKNEROVÁ, 
VERONIKA MATĚJČKOVÁ, MAREK VOJTĚCH 
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DĚKUJEME ZA POMOC A PODPORU 

 

 KOLODĚJSKÉ ŘÍMSKO-KATOLICKÉ FARNOSTI 

 ŠKODOVÝM BYLINNÝM SIRUPŮM 

 SELGEN A.S. 

 PEKAŘSTVÍ KOLLINGER 

 COLEGIO S.R.O. 

 ADORE  S.R.O 

 RODINĚ BERÁNOVÝCH A HOŠKOVÝCH 

 OBCI DOBROČOVICE A SLUŠTICE A KVĚTNICE 

 VZDUCHOPLAVECKÉ SPOLEČNOSTI  

 OBCI SIBŘINA A MČ 21 ÚJEZD NAD LESY 

 PINK FUTURE 

 STÁNĚ A HONZOVI BABUŠKOVÝM 

 PAVLE A ONDŘEJOVI VEŠKRNŮ 

 RODINĚ KLOUČKOVÝCH 

 RODINĚ ŠÁROVÝCH 

 RODINĚ ČADOVÝCH 

 RODINĚ SLÁMOVÝCH 

 RODINĚ VOJTĚCHOVÝCH A  

 SPOLKU KVĚTNICE VZKVÉTAJÍCÍ A NADČNÍMU FONDU KVĚTNICKÝ MLÝN 

 MPSV A EVROPDKÉ UNII – EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM 

ZAMĚSTANANOST 

 KRAJSKÉMU ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 VŠEM RODIČŮM A DOBROVOLNÍKŮM 
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Hospodaření spolku a přehled všech aktivit roku 2020 

naleznete v následujících přílohách 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZ 2020 Vydal spolek SOSák k 30.6. 2021 
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53%
47%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMU V ROCE 2020

 PŘÍJEM CELKEM 3 321 330,02 Kč VÝDEJ CELKEM 2 888 612,07 Kč

1% 13%

39%

2%

30%

15%

ROZLOŽENÍ VÝDAJŮ DLE STŘEDISEK
VÝDEJ CELKEM  2 888 612,07 KČ

kroužky 26 776,45 Kč pnf 368 824,65 kč rozmarýn 1 137 847,48 Kč

sbírkaNV40 327,00 kč SOSák 876 658,66 Kč vesnice 438 177,83 kč

1% 13%

56%

1%

25%

4%

ROZLOŽENÍ PŘÍJMŮ DLE STŘEDISEK
PŘÍJEM CELKEM 3 321 33,2 KČ

kroužky 26 900,00 Kč pnf 420 398, 00 Kč
rozmarýn 1 850 127,70 Kč sbírka NV 47 709,00 Kč
SOSák 829 945,32 Kč vesnice 146 250,00 Kč

PŘÍLOHA HOSPODAŘENÍ SPOLKU 2020 
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Středisko vesnice  

zahrnuje příjmy a výdajev rámci 
projektu Tvořivá setkání a kultura na 
vsi. Příjmy jsou složeny z 
dobrovolných příspěvků, darů, 
Dotace obce sibřina, darů obce 
květnice, dobročovice, dotace mč 
praha 21ddrovného vstupného  a 
pod.......    Výdaje tvoří úhrady za 
služby, materiální vybavení a zázemí 
pro kulturní akce, honoráře a 
pronájmy techniky, produkci 
jednotlivých akcí, občerstvení pro 
dobrovolníky  a pod ........ 
 

 

 

Středisko SOSák  

zahrnuje především  příjmy a výdaje v 
rámci provozu   prostor a zahrady  
SOSÁKOVA. Příjmy tvoří sponzorské 
dary,  drobné pronájmy prostor, 
platby za narozeninové oslavy, 
poměrečná  část dotace obce Sibřina 
apod....Výdaje tvoří platby za služby, 
drobné opravy, rekonstrukce, nákupy 
vybavení, elektrika, plyn, nájem, 
udržba prostor a zahrady, bankovní 
poplatky, povinné odvody ze mzdy 
zaměstnaců apod.... 
  

 
Středisko 
Rozmarýn  
zahrnuje příjmy a výdaje v  rámci 
provozu Školky Rozmarýn & RC. 
Příjmy tvoří platby za školné, úhrady 
stravného a dotace mpsv Výdaje pak 
tvoří platy lektorů, vybavení, úhrady 
služeb, úklid apod ( povinné odvody, 
nájem, udržbu, zahrnuje středisko 
SOSák) 

  

 
 

 

25%

75%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ STŘEDISKA VES/ 
TVOŘIVÁ SEKANÍ A KULTURA NA VSI

vesnice příjem 146 250,00 Kč vesnice výdej  438 177,83 kč

49%51%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ STŘEDISKA SOSÁK

SOSák příjem 829 945,32 Kč SOSák výdej  876 658,66 Kč

62%

38%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ STŘEDISKA 
ROZMARÝN

rozmarýn příjem  1 850 127,70 Kč rozmarýn výdej 1 137 847,48 Kč
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Středisko kroužky  
zahrnuje příjmy a výdaje v rámci 
našich volnočasových aktivit.  Příjmy 
jsou tvořeny úhradami za 
volnočasovou aktivitu. Výdaje jsou 
tvořeny platy lektorů a materiálním 
vybavením (energie a pojištění 
zahrnuje středisko SOSák) a nájmem 
prostor.  Poznámka:Výrazný rozdíl 
mezi přimy a výdaji tohoto střediska 
tvoří nájem plaveckého bazénu kdy 
příjem z kroužkové aktivity je přijímán 
v středisku Rozmarýn (plavání dětí  z 
Rozmarýnu). 

 
 

 
Středisko sbírka 

na vsi  

zahrnuje příjmy a výdaje v rámci 
realizované sbírky vedené pod 
č.070938/2013/KUSK. Sbírka je 
realizována na podporu 
dlouhodobého projektu Tvořivá 
setkání a kultura navsi. 

 
 

Středisko 
příměstské tábory 
(pnf) 

 zahrnuje příjmy a výdaje v rámci 
příměstských táborů. Příjmy jsou 
tvořeny úhradami za jednotlivé tábory 
a stravné. Výdaje jsou tvořeny 
úhradami platu lektoru, brigádníků, 
jidla a materiálového vybavení pro 
jednotlivé turnusy ( energie, udržbu 
prostor a služby  zahrnuje středisko 
SOSák) 

 
 

50%50%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMU STŘEDISKA 
KROUŽKY

kroužky  příjem 26 900,00 Kč kroužky výdej  26 776,45 Kč

54%
46%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ STŘEDISKA 
SBÍRKA NA VSI

sbírka NV příjem  47 709,00 Kč sbírka  NV výdej 40 327,00 kč

53%
47%

POMĚR VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ STŘEDISKA PNF/ 
PŘIMĚSTSKÉ TÁBORY

pnf příjem 420 398, 00 Kč pnf  výdej 368 824,65 kč
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AKCE A KTIVITY ROKU 2020 

„BEZ LADU A SKLADU TAK JAK TO PŘIŠLO POD RUKU“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSÁKOVA Adventní spirála – ČLÁNEK ZEBRIN 

Dlouho jsme přemýšleli, jak v době zákazů, strachu a nakažení i z respektu k epidemiologickým opatřením realizovat naše 

tradiční adventní setkání spojené s Andělskou poštu a připomínkou vánočních tradic, které spolek v různých podobách 

pořádá již více jak dvacet let. Tak vznikl nápad s adventní spirálou, která má své počátky ve starobylém příběhu, který 

využívá i waldorfská pedagogika. Nechali jsme se jím inspirovat i my. Od neděle 29. 11. 2020 až do Štědrého dne byla pro 

všechny malé i velké na paloučku v Sibřině připravena Adventní spirála. Se setměním přicházeli na palouček v Sibřině 

rodiny, páry i jednotlivci. Ve středu spirály pod ozdobeným stromkem nalézali svá andělské poselství. 

Spirála nám připomíná, že tento čas (i v době kovidové) je plný očekávání a zklidnění a je i časem předvánočních 
příprav. 
Slunce, jeho světlo i teplo, je v tomto období zemi nejvzdálenější, a tak si každý své světlo zkouší vytvářet a vnášet do 
svých domovů a hledá jej i v nás samotných. Adventní spirála je obrazem naší cesty ke světlu, které můžeme vynést 
ven a prosvětlovat jím vše kolem. 
Zastavme se a přečtěme si báji o poustevníkovi Jákobovi, která se spirálou souvisí: 
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Jákob odešel z vesnice žít do lesa. Dobře rozuměl zvířatům a přírodě. Jednoho zimního dne, když přišla bouře, schoval 

zvířátka u sebe v poustevně. Byl zrovna čas adventu a najednou uslyšel hlas: 

„Lidé už zapomněli, co znamená advent. Musíš jim to připomenout. Udělej jim adventní zahrádku!“ 

 Tak poustevník přemýšlel, jak vytvořit v nečase zahrádku uprostřed lesa. Uviděl hada, který se plazil po zemi.  Na zádech se 

mu blýskala drobná světýlka… „S těmi světýlky je to tak – pokaždé, když nějaký člověk vykoná dobrý skutek, zaleskne se 

jeden drahokam na mých zádech.“ – povídá mu had.  

A tak Jákob vzal chvojí a vytvořil spirálu – podobnou hadovi. Pak zašel do vesnice a poprosil o svíčky a jablíčka. Lidem řekl, že 

děti mohou přijít na první adventní neděli do jeho poustevny. Děti přišly a našly nazdobenou spirálu, na kterou pokladly 

hořící svíce. Potom společně s poustevníkem zpívaly adventní písně a rozjímaly nad vánočním časem. 

Na závěr Vám všem přejeme hlavně hodně zdraví a sil. 

Za spolek SOSák Michaela Vítková 

P.S. : Milí čtenáři, text tohoto příspěvku byl psán počátkem adventu. Rozvolňování epidemiologických opatření právě 

začalo. Sosákovskými hlavami se honí myšlenky jak v roce 2021 připravíme MASOPUST, který tentokráte vychází na 13.2. 

S jistotou víme, že bychom chtěli, aby byl! Počítáme, že změníme jeho podobu tak, aby to byla legrace a aby opět přinesl 

kousek starobylé tradice do našich vsí.  
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
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SOSÁKOVY VARY PŘEJMENOVANÉ NA SOSÁKOVY BARY/BÁRY 
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Testament kohouta a slepice   

Já, kohout kura domácího 

jsem odsouzen dle práva hrdelního  

Než popravčí mi utne hlavu, 

chci naposledy mluvit k davu 

A já jsem jeho věrná kvočna, 

ukdákaná, však nenáročná 

I já chci promluviti k davu, 

než odevzdám se na popravu 

Tak prosíme, byste ustrnuli 

a slyšeli naši poslední vůli 

Ocasní pera mám k parádě, 

pošlu je pánovi na Hradě 

Ti, kteří mají ho za loutku, 

ať mu z nich vyrobí peroutku¨ 

Nejvyššímu drůbežáři 

přeji, ať se jeho slípkám daří 

A u Václava Moravce,  

ať vyzvedne si mé pukavce 

Hřeben je chloubou každého kura, 

ať se s ním češe Okamura 

A zobák, co kloval už spoustu břeček, 

ať nosí ombudsman Křeček 

Tady jsou moje běháky 

pro všechny bývalé svazáky 

A tady jsou mé ostruhy 

pro všechny bývalé soudruhy 

A maso odkazujem tobě, lide, 

a netlačte se, na každého zbyde 

Propékejte zlehýnka 

křidýlka i stehýnka 

Upečte i mých dvacet sedm kuřat 

a nahlaste to všechno na finanční úřad! 

I polívku z volete 

registrujem v EET!    

Přejeme dobrou chuť!  


