
Údaje platné ke dni: 26. ledna 2021 03:37 1/2

Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 25153

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 17. prosince 2012
Spisová značka: L 25153 vedená u Městského soudu v Praze
Název: SRDÍČKA, z. s.
Sídlo: Hlaďova 661/7, Černý Most, 198 00 Praha
Identifikační číslo: 012 92 943
Právní forma: Spolek
Účel:

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplnění byl 
spolek založen. Tato činnost je zaměřena zejména na:
- pořádání zájmových volnočasových aktivit a kroužků pro předškolní i školní děti 
a mládež, za účelem podpory rozvoje tvořivosti, uměleckého i sportovního 
zaměření, pořádání soutěží a akcí za účasti veřejnosti
- podpora výchovné a vzdělávací aktivity i mimoškolní činnost dětí po stránce 
materiální a organizační. SRDÍČKA, z. s. usiluje o rozšíření komunikace s 
veřejností
- podpora a pořádání výchovných a vzdělávacích aktivit (kurzy, přednášky, 
semináře), zájmových činností, soutěží, společenských a kulturních akcí,  
podpůrných akcí pro podporu zdraví, morálky, ekologie, získávání vztahu 
kpřírodě a její ochraně
- organizace a provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí
- podpora a organizace aktivit, za účelem šířit a rozvíjet uměleckou výchovu
- pořádání výměnných, vzdělávacích, zdravotních či sportovních pobytů vrámci 
ČR i zahraničí
-organizování vzájemného propojení dětí zrodin, sdětmi zdětských domovů a 
sdětmi ze sociálně slabých rodin
- pořádání finanční a věcné podpory pro všechny slabší skupiny obyvatelstva 
(hendikepované, sociálně ohrožené a další znevýhodněné vrstvy naší 
společnosti)
- provozování internetového portálu pro zajištění materiálních potřeb ve prospěch 
dětských center, dětských domovů a ve prospěch dětí ze sociálně slabých rodin
-  organizace kulturních akcií a zábavy ve spojení děti a mládež pro seniory, 
invalidy a osamělé lidi
- provozování mateřského a dětského centra pro rodiče a jejich děti s orientací 
na hlídání dětí a socializaci dětí vdětském kolektivu. Centrum ponese funkci 
podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou i relaxační.
   - organizace a provozování dětských programů, rodinných akcí, relaxačních 
programů, zájezdů, přírodních pobytů, rodinných dovolených, hlídání dětí, 
doprovody dětí na kroužky
 - organizování a provozování ekologických programů a akcí na ochranu přírody, 
včetně provozování ekofarmy a to v souvislosti s vedením dětí k poznání přírody, 
včetně organizování a pořádání pobytů děti v přírodě
- organizačně i materiálně podporuje projekty jiných subjektů, které  napomáhají 
naplnění cílů spolku SRDÍČKA, z. s.
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Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod
ubytovací služby
činnost informačních a zpravodajských kanceláří
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
fotografické služby
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti
provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti
poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
poskytování služeb pro rodinu a domácnost
výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Předseda a místopředseda:
Předseda:

  MICHAELA CHUDOBOVÁ, dat. nar. 12. srpna 1969
Hlaďova 661/7, Černý Most, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 10. prosince 2020
Den vzniku členství: 10. prosince 2020

Místopředseda:
  GABRIELA BOŠTÍKOVÁ, dat. nar. 8. února 1964

Vršní 398/54, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 10. prosince 2020
Den vzniku členství: 10. prosince 2020

Počet členů: 2
Způsob jednání: Předseda a místopředseda spolku zastupuje spolek a jeho vrcholné orgány 

navenek samostatně.
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