
Výroční zpráva

za rok 2015



Základní identifikační údaje

Název:   Bohumínský spolek Maryška
Sídlo:     Šunychelská 56,735 81  Bohumín
IČ:          706 23 180
DIČ:       CZ70623180

Registrace

Společnost vznikla 28. března 2000, je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl L, vložka 4748

Formy činnosti - pomáhá svým členům při vytváření literárních, divadelních, hudebních a
  výtvarných programů a je nápomocný při jejich prezentaci veřejnosti
- podporuje propagační a publikační činnost
- je místem výměny zkušeností, poznatků a informací o dění v oblasti kultury,
  historie, ekologie a jiných společenskovědních oborů
- spolupracuje s organizacemi a spolky podobného zaměření a předává si
  zkušenosti

Další činnost  - hostinská činnost

Orgány spolku

Členská schůze
 je nejvyšším orgánem sdružení, rozhoduje prostou většinou všech členů
 rozhoduje o rozpočtu 
 schvaluje výroční zprávu, jejíž součástí je revizní zpráva
 schvaluje roční umělecký plán a program
 nadpoloviční většinou členů schvaluje změny stanov, rozhoduje o zrušení sdružení
 volí a doplňuje radu sdružení a revizní komisi, řeší odvolání proti zrušení členství.
 schvaluje přijetí nebo vyloučení členů spolku
 volí členy výboru spolku
 rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku

Členská schůze se schází min. 1x ročně. Ze zasedání členské schůze je pořizován zápis.

Výbor spolku
1) Výbor spolku je tříčlenný, je volen na členské schůzi. Ze svého středu volí předsedu / předsedkyni
spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2)  Výbor  spolku  řídí  spolek  v  období  mezi  členskými  schůzemi.  Schůze  výboru  spolku  je  volně
přístupná všem členům spolku. 



Výbor spolku:
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další  období, případné změny
stanov, návrh cílů další činnosti.

Předseda spolku
Předseda / předsedkyně spolku je jediným statutárním orgánem spolku. Předseda / předsedkyně, 
který je oprávněn jednat jménem spolku může udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Personální složení

Kamila Smigová             předseda spolku
Ing. Taťána Kaizarová                místopředseda spolku
Mgr. Květuše Mlynkecová    člen výboru spolku
Ing. Karin Klusová revizor spolku



Činnost spolku v     roce 2015

Navázali jsme na velmi pestrý a z našeho pohledu velmi úspěšný rok 2014
a to v pokračování  osvědčených akcí.
Sdružení Maryška si získalo mezi návštěvníky dobré jméno svým dlouholetým kvalitním působením  a 
celou dobu  pokračovalo v dobře zavedené činnosti tvoření  kulturních a vzdělávacích pořadů, které 
jsou určeny pro veřejnost napříč generacemi. 
Letošní rok se nesl v duchu oslav patnáctiletého výročí občanského sdružení. 
Stěžejním bodem bylo uspořádání koncertu v nově otevřeném kulturním stánku Pod zeleným dubem,
kterým se poděkovalo všem členům a umělcům patřícím do okruhu Maryšky.  

Zapojili jsme do činnosti mladé lidi, kteří se sdružovali v Klubu u létající ryby, společným projektem 
s bohumínským domem dětí, momentálně se zabývající autorskou módní tvorbou. 
V klubu působili mladí fotografové, módní návrháři, filmaři.
Dalším společným projektem Maryšky a Domu dětí a mládeže Fontána je historický kroužek. Až do 
poloviny 19. století se povedlo mladým historikům v Bohumíně vypátrat své rodinné kořeny a sestavit
Strom života neboli rodokmen.
Nejen pro mladé jsme připravili kurzy a tvůrčí dílny, ve kterých jsme se vrátili k tradiční práci s 
textilním materiálem, k objevování jednotlivých technik a k experimentování s nimi /tkaní, drhání, 
pletení, plstění, textilní potisk a další možnosti jak s textilem pracovat, vlastnoručně tvořit a otisknout
do svých výrobků něco ze sebe.
V tvůrčích dílnách se seznamovali i s drátováním a výrobou šperků z kostí.
Tradičně při velikonočním a vánočním jarmarku otevíráme pro veřejnost tvůrčí dílny se zdobením 
perníčků a vyráběním dárků. 
Letos děti vyrobily a prodávaly dárky a tržbu za ně předaly kočičímu depozitu v Pudlově v rámci 
výchovného působení, že zvíře není hračka. 

Uspořádali jsme celkem šest výstav  /Šablatura, Liberdová a Mačák, Werkmannová a Jansová, 
Bednář/ a také jsme ji obohatili o známé osobnosti z výtvarné oblasti ze zahraničí – Polok a Poloková 
a českopolská výstava Sousedi na Odře, kterou navštívila a podpořila generální konzulka PL. Na tuto 
výstavu se přijelo podívat i hodně polských občanů a byla propagovaná v českých a polských médiích.
K této výstavě bylo uspořádáno několik besed pro děti i dospělé. 
Ve spolupráci s polským konzulátem jsme realizovali a vyslali na výstavu Zlota linia na ostravskou 
radnici bohumínské výtvarníky Petra Šablaturu a Petra Piechowicze.

Pokračovali jsme v jedinečné a velmi zajímavé etnografické a vlastivědné práci. 
Ženy se zúčastňovaly různých aktivit spojených s touto oblastí - folklórní festivaly, poutě, společenské
akce nejen na území našeho města, např. vítání původních zvonů, otevření hotelu  Pod  zel. dubem, 
slavnostní otevření starobohumínského náměstí, účast na pouti na Hůrku a p.
Dále se zabývaly sběrem lidových zvyků na Bohumínsku  a výsledek předávaly především dětem ve 
školách vystoupením dětského folklórního souboru, který vznikl v roce 2012 a má za sebou již 
spoustu veřejných představení připomínají minulost Bohumína.  V letošním roce tuto činnost 
podpořilo grantem 12.000 Kč MKČR.  

Skupina tvůrčích žen, sdružených v etnografickém klubu pod hlavičkou občanského sdružení 
Maryška, oblékla do restaurovaného bohumínského kroje panenky, které jsou vystavené 
v informačním centru Pod Zeleným dubem. Výroba miniaturního a do detailu propracovaného 
oblečení zabrala skoro půl roku. Vzniklo přibližně dvacet originálů. 



Miniatury bohumínského kroje jsou o to cennější, že jde o věrné kopie skutečného oblečení, od barvy
a druhu látky až po knoflíky. 
Do zrestaurovaného hotelu Pod Zeleným dubem jsme předali formou dlouhodobé zápůjčky obrazy, 
které vznikly na Léto-kruzích.

Hluboce lidským počinem se stalo vydání knihy Mimi z Nového Bohumína, Československo, Mladá 
žena, která přežila holokaust, kterou objevil na internetu mladý historik Kamil Kotas z Chalupek v 
Polsku a upozornil nás. My jsme oslovili autora, sehnali partnery a připravili české vydání. Dnes 93letá
Mimi Glueckstein byla zájmem o české vydání knihy velmi potěšená. Spolu se synem Fredem 
Gluecksteinem, který je autorem jejího příběhu a pracuje v New Yorku jako novinář, ochotně poskytli 
autorská práva k překladu a vydání v češtině. O knihu je mimořádný zájem mezi bohumínskými 
čtenáři, v knihovnách a ve školách a projevilo o ni zájem i Těšínské muzeum a různá židovská a jiná 
muzea v ČR.

V literární oblasti na našich webových stránkách www.maryska.cz jsou každý měsíc, a to již několik 
let, zveřejněny texty  autorské tvorby – prózy a poezie, o tuto oblast se stará členka našeho sdružení 
Jeanne Hornová. 
Dali jsme prostor místním autorům k uskutečnění křtu jejich sbírek v našem Salónu Maryška 
/Šimková, Čížová, Mrázová/ a prezentovali literární tvorbu i formou autorských večerů / Červenková, 
Mrázová, Čížová, Šimková/

V rámci zdravého životního stylu probíhaly nejen besedy, ale i cvičení jógy na židlích pod vedením 
Anny Balcárkové a cvičení pod vedením Miluše Kocurové.

Uspořádali jsme několik cestopisných prezentací / Kaizarová, Jana van Copenolle, Lukešová, řecká 
obec/  a besed /Mlýnek-mlýnky, Czíž o současné Číně, finanční gramotnost a komunikační 
dovednosti, práce s PC – Klusová, Štefánka – o energetických zdrojích /

Uspořádali jsme několik hudebních produkcí či hudebních vložek k pořadům - tradiční zpívání 
studentů Niny Kriutschové, hudební skupina Pilgrim, Ondřej Smejkal, Jaroslav Holeš, Karina Kotasová,
Ota Maňák, dětský pěvecký soubor Sluníčko, David van Copenolle, Josef Pinkas a Oldřiška Honsová
V prostorách Maryšky proběhla i letos městská kola v recitaci a zpěvu. Taktéž proběhly semináře 
recitace pro děti i učitele.

Tradičně jsme se zapojili k celoměstskému prázdninovému programu Kolotoč.
V rámci příhraniční spolupráce jsme se zúčastňovali různých akcí kulinárních, dožínek, výstav, křtů 
knih a jarmarků
Prezentaci sdružení propagujeme ve všech dostupných médiích /TIK, OKO, tiskové zprávy na E-INFO a
regionální deníky, Český rozhlas Ostrava, Česká televize Ostrava, polská média a na stále aktuálním 
vlastním webu www.maryska.cz , kde jsou i fotografie, videoreportáže, měsíční programy, archív akcí 
a tiskové zprávy. 
Legislativa nám nařídila přejít na zapsaný spolek, s čímž bylo spojeno mnoho administrativy a 
lidského úsilí. 
Prostory Maryšky využívaly k akcím a činnostem i jiné zájmové organizace ke konání schůzí, besed a 
posezení.  Např. Řecký soubor Nea Elpida,  Křesťanský sbor Bohumín, schůzky turistů, Svaz 
postižených civilizačními chorobami, DDM, Alma-mater, kulturní komise aj. 

http://www.maryska.cz/
http://www.maryska.cz/


Hospodaření spolku

A) Základní informace
Základní kapitál nebyl vytvořen.
Souhrnná výše pohledávek po splatnosti činí 2.000 Kč.
Celková výše závazků po splatnosti činí  0 Kč.    
Účetní jednotka nemá žádnou pobočku mimo své místo podnikání.

Firma nemá žádný závazek z titulu úvěru.
Účetní jednotka dosáhla v roce 2015 ztráty ve výši  16.040,17 Kč.

Příjmy a výdaje
Příjmy spolku byly v roce 2015 celkem  363.197,-- Kč a byly tvořeny těmito položkami:
tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 19.078,--
dotace z rozpočtu města, státu, EU             290.110,--
dotace a sponzorské dary jiných PO 54.000,-- 
ostatní příjmy           9,--

Výdaje byly celkem 379.237,-- Kč a byly tvořeny těmito položkami:
spotřeba energií 50.359,-- Kč
opravy a údržba 15.100,-- Kč
cestovné   2.620,-- Kč
služby spojené s provozem 14.957,-- Kč
nájmy       300,-- Kč
propagace    5.880,-- Kč
služby ostatní             114.745,-- Kč
osobní náklady             134.604,-- Kč
ostatní náklady 39.672,-- Kč
poskytnuté příspěvky                  1.000,-- Kč

B) Dotace z rozpočtu Ministerstva kultury 
Projekt pod názvem Folklorní  soubor Maryška  v sobě zahrnoval  realizaci  5  dílen, které proběhly
v průběhu roku 2015 a každá z nich se zaměřovala na konkrétní tradice a zvyky, které jsme si v dané
době a v  daném regionu připomínaly.

V rámci každé dílny byli žáci seznámeni s tématem tvořivým způsobem, do kterého se interaktivně
zapojovaly a nenásilnou a hravou formou se tak vzdělávaly. Použité metody vycházely z osobnostní
a sociální výchovy, výtvarné a hudební výchovy a z dramatické výchovy. 

Cílem bylo zvýšit povědomí dětí v Bohumíně o původních tradicích, které se k daným dnům a také
k celému regionu pojily, čehož se rozhodně podařilo dosáhnout.



Každé dílny se zúčastnilo  cca 15 dětí - primárně ze ZŠ na tř. E. Beneše v Bohumíně, se kterou byla
navázaná  intenzivní  spolupráce.  Celkem tak projektem  prošlo  75  dětí.  Dílny  vedly  dvě  odborné
lektory, pedagožky Mgr. Gabriela Adámková, Mgr. et BcA. Pavla Masaříková. 

Náklady projektu:

Druh výdajů        celkový rozpočet                    úhrada z dotace MK

Materiálové náklady

z toho materiál 6 616,- 1 000,-

vybavení

kancelářské potřeby

jiné (specifikovat):

Osobní náklady

z toho mzdy včetně odvodů

ostatní osobní náklady

Lektorné (DPP) 11 000,- 11 000,-

Neinvestiční náklady celkem 17 601,- 12 000,-

Podíl dotace na celkových nákladech činí 68%.

Vyúčtování projektu:
Celková částka projektu hrazena z dotace byla 12.000 Kč, ve skutečnost bylo čerpáno 12.015 Kč.

Skutečné náklady projektu 17.601,--
dotace MK 12.000,--
dotace města na dofinancování   5.616,--
rozdíl         15,-- 

C) Příspěvek Úřadu práce
Na základě dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KAA-SF-296/2015 je v 
období od 1.7.2015 do 30.6.2016 poskytován příspěvek na mzdu zaměstnance, vč. všech odvodů ve 
výši maximálně 16.000 Kč měsíčně.



Závěr

Tato zpráva byla zpracována 26. 4. 2016 za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Zpráva byla zpracována  Kamilou Smigovou a Ing. Karin Klusovou a  členové spolku s ní budou 
seznámení na členské schůzi spolku dne 4. května 2016 v 17.30 v Bohumíně.

V Bohumíně 26. dubna 2016

…………………………………………………………
  Kamila Smigová, 
předsedkyně spolku

Zpracovaly:
Kamila Smigová ……………………………………………….

Ing. Karin Klusová …………………………………………………..


