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Úvodní slovo

Vážení přátelé, 

předkládáme Vám naši výroční zprávu za rok 2008.
Podařilo se nám získat si Vaši podporu, připravili
jsme pro Vás v roce 2008 pestré akce, z nichž
některé se stanou hezkou novou tradicí v obci.
Zahájili jsme projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“, 
který by měl přispět k realizaci herních prvků 
dětského hřiště v prostoru fotbalového hřiště v
Chrástě.

Děkujeme všem partnerům, dárcům 
a spřízněným duším za podporu, díky které může-
me uskutečnit naše společné cíle.

Radka Staňková
předsedkyně občanského sdružení 
TIŠICKÉ KLUBko
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Lidé v občanském sdružení 
TIŠICKÉ KLUBko

Způsob vzniku a zániku členství, práva 
a povinnosti členů sdružení jsou popsány 
ve stanovách občanského sdružení TIŠICKÉ KLUBko.

Orgány občanského sdružení:

Předseda: Staňková Radka 
statutární zástupce

Místopředseda: Binderová Michaela 
Hospodář: Janoušková Blanka 

S organizací aktivně spolupracují:

Černá Naďa 
Kváčková Zdeňka 
Kravcová Helena
Láryšová Světla 
Nováková Ludmila
Rendeková Simona
Uhrová Andrea
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Důležité události v historii

2008 Založení a registrace občanského sdružení 
TIŠICKÉ KLUBko

2008 leden 
1. Valná hromada a volba orgánů 
občanského sdružení TIŠICKÉ KLUBko

2008 květen 
Dětský den aneb dnes se metrem projedem

2008 květen 
Rekord v obřím klubku z pruhů látek

2008 září 
Turnaj v pétangue

2008 listopad 
Putování s lampionem za Kozlouchem

2008 prosinec 
2. rozsvícení vánočního stromku
Zahájení projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“

2008 průběžně
kurzy decoupage, korálkování, drátování, 
pedigu, svícnování, keramická dílna pro děti
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Akce v roce 2008

Dětský den  aneb dnes se metrem projedem
květen

Slunečný den a kolem 550 dětí a dospělých, taková
byla bilance dětského dne, který zorganizovalo naše
sdružení.
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Pro děti byly připraveny
čtyři tvořivé dílny

První velká akce,
první spokojení 

návštěvníci



Akce v roce 2008

Rekord v obřím klubku z pruhů látek
květen

Podařilo se nám společnými silami zviditelnit naši obec
a spolu se pobavit. Namotali jsme klubíčko s délkou
návinu 18 425 metrů, takže bychom s ním doběhli 
až za Líbeznice, ale potřebovali bychom značně velké
svaly, protože koulet klubko o váze 120 kg není legrace.
Další míry našeho rekordmana jsou: průměr 92,5 cm 
a obvod 285 cm.
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Obří klubko si zasloužilo
zápis do 

České knihy  rekordů



Akce v roce 2008

Pétangue
září

Pochopitelně, že jsme čekali, jak zareagují naši občané
na tuto novou akci, ale přes naše počáteční obavy
vyrazili do boje podle našich představ: kostýmy, nápisy,
nálada – vše bylo fajn.
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Se stejným zápalem
hráli malí i velcí. 
Mladí i ti starší. 

A kostýmy dodaly 
tu správnou uvolněnou

atmosféru



Akce v roce 2008

Putování s lampionem za Kozlouchem
listopad

Založení nové tradice, putování s lampiony od našeho
kostelíka v Kozlech na svátek Všech svatých ke Kalu,
soutěž o nejhezčí světélko a trocha toho postrašení od
Kozloucha. To byl jeden hezký podvečer s hojnou účastí
dětí i dospělých.
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Děti přinášely světélka k místnímu
rybníčku Kal

Zde na ně čekalo strašidélko 
Kozlouch, které u rybníčku bydlí



Akce v roce 2008

2. rozsvícení vánočního stromku
prosinec

Pokračování v nové tradici, na které se objevily nové
tváře, ale i ty z loňského roku, vůně svařáku a napeče-
ných sladkostí, vánoční tóny, vystoupení těch nejmenších
a malé překvapení v podobě videa se sestřihem akcí
KLUBka v roce 2008 - to byl krásný podvečer u rozsvícené-
ho obecního stromku na první adventní neděli.
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Setkání se sousedy a obyvateli obce, na které není přes rok čas, 
to byla atmosféra první adventní neděle



Finanční zpráva 
o hospodaření za rok 2008

Rozvaha (bilance) stav k 31.12. 2008 v Kč

Aktiva k 6. 2. 2008 k 31. 12. 2008

Dlouhodobý majetek celkem 0 0

Krátkodobý majetek celkem 1 745 49 230

Pokladna 1 745 10 989

Účty v bankách 0 38 241

Aktiva celkem 1 745 49 230

Pasiva k 6. 2. 2008 k 31. 12. 2008

Vlastní zdroje celkem 1 745 49 230

Jmění celkem 1 745 1 745

Fondy 1 745 1 745

Výsledek hospodaření celkem 0 47 485

Pasiva celkem 1 745 49 230

5



Finanční zpráva 
o hospodaření za rok 2008

Výkaz zisku a ztráty - stav k 31.12. 2008 v Kč

Spotřeba materiálu 31 168

Služby celkem 27 527

Daně a poplatky celkem 576

Náklady celkem 59 271

Tržby za vlastní výrobky celkem 43 794

Tržby z prodeje služeb 27 120

Úroky z BÚ 79

Ostatní výnosy 3 063

Přijaté dary 32 700

Výnosy celkem 106 756

Výsledek hospodaření zisk 47 485
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Finanční zpráva 
o hospodaření za rok 2008

Hospodaření dle jednotlivých akcí

Rozdíl mezi výnosy a náklady v Kč

Tvořivé kurzy pro děti i dospělé 2 046

Dětský den - 427

Putování s lampionem za Kozlouchem 2 018

Ostatní (úroky, poplatky…) 1 008

Turnaj v pétangue -3 140

2. rozsvícení vánočního stromku 13 280

CELKEM ZISK 14 785
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Přijaté dary v Kč

Dětský den 29 200

Turnaj v pétangue 1 500

2. rozsvícení vánočního stromku 2 000

CELKEM DARY 32 700



Plány pro rok 2009

◆ Získání finančních prostředků na akce pořádané
občanským sdružením: Zábava ve stylu 60. let, Dětský
den, Bramborové slavnosti, Putování s lampionem za
Kozlouchem, 3. rozsvícení vánočního stromku

◆ Propagace  projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“ jaro -
výstavba tří herních prvků v areálu fotbalového hřiště 
v Chrástě. Pokračování v získávání finančních pro-
středků jako výtěžek z jednotlivých akcí a vstoupit do
podvědomí našich spoluobčanů tak, aby věděli, 
že jakoukoli podporou naší činnosti, našich akcí, sami
přispívají k vybudování dětského areálu.

◆ Propagace činnosti občanského sdružení v regionálním
tisku.

◆ Propagace, obnovení či zakládání nových tradic v obci
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Poděkování

Za finanční a hmotnou pomoc v roce 2008 děkujeme: 
Obecní úřad Tišice, FABREALSTAV s.r.o., AGRI CS a.s., REMAX -

Abeceda Realit s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o., FineData s.r.o., Hydro

Aluminium Prague s.r.o., Ing. Zbyšek Bureš, CSc., Václav Čech –

autodoprava, Miloš Tůma – výpočetní technika, Irena Nohejlová –

zahradnictví,  SPOLANA a.s., Hana Horčíková - CUKRÁRNA HH,

hudební skupina A je to, Karel Hradec, Milan Štastný, Petr Kouba –

autodoprava, CONE spol. s r.o. - Ing. Attila Sovány, Josef Pauzer –

stavebniny, VERNER Trade, s.r.o., Milan Vít – nástrojárna, EKO-

KOM, a.s, Ing. Zdeněk Tříletý – BALOZ, Jan Zedníček - osobní

reklamní servis, Milovice, Tchibo Praha, spol.s r.o., Věra Hovorková-

potřeby pro zemědělce a zahrádkáře, Pavel a Zdeňka Kváčkovi,

Čestmír a Věra Vítovi - Potraviny a jídelna Na Marjánce, Kostelec

n.Lab., Petr Brodský, Obec baráčníků Chrást, Petra Krátká, Jarmila

Habartová, Gabriela Kostková, Řeznictví a uzenářství Divočák

Chrást.                   
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Poděkování

Za obětavou pomoc děkujeme: 

Blažková Renata, Brodská Vlasta, Capratová Zuzana, Čákorová

Milada, Gözová Věra, Heřmanová Daniela, Husáková Vanda,

Janoušková Dana, Jungová Petra, Kaucká Eva, Kavínová Václava,

Kavrzová Stáňa, Krausová Radka, Kváčková Jarmila, Láryšová Ladi-

slava, Malá Marie, Preislerová Jana, Sosnovcovi, Šimonek Josef,

Šimonková Ivana, Šťastná Miluška, Pavla, Zuzka, Veselá Alena, Vol-

fová Růžena, Zvelebilová Marie, Žáková Magda

Děkujeme všem, které jsme si ve spěchu kolem akcí zapomněli 

poznamenat.

Za mediální podporu děkujeme: 

Tišické rozhledy, firma FineData s.r.o.- za správu webových stránek

sdružení, Tůma Miloš – poskytnutí domény pro webové stránky sdru-

žení, Pavel Kváček-video sestřih akcí sdružení roku 2008
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Kontakty

název: TIŠICKÉ KLUBko, o.s.
adresa: Mělnická  4, 277 15 Tišice
internet: www.klubko.tisice.cz
e-mail: klubko@tisice.cz
bankovní spojení: 220118801/0300 ČSOB, 

Poštovní spořitelna
registrace: MV ČR 6.2.2008, 

č.j. VS/1-1/70 348/08-R
IČ: 22684590
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Zprávu zpracovalo
a vydalo 

občanské sdružení
TIŠICKÉ KLUBko.

Vydáno
leden 2009


