SK Zvole, z.s.
IČ: 27002870, adresa: Spojovací 396, 252 45 Zvole, e-mail: skzvole@skzvole.cz, www.skzvole.cz

Výroční zpráva za rok 2015
Historie a poslání:
SK Zvole vzniklo v roce 2005 ve Zvoli jako samosprávný a dobrovolný svazek členů, jejichž
účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, jak pro vlastní členy,
tak pro neorganizovanou veřejnost.
SK Zvole členem České unie sportu a skládá se z oddílů:
-

Moderní gymnastika a baletní přípravka – vedoucí Jana Veselá
Orientační běh – vedoucí Tomáš Hájek
Stolní tenis – vedoucí Zdeňka Gabrielová
Šachy – vedoucí Jana Straková
Trampolíny – vedoucí Jitka Holíčková
Wushu – vedoucí Tomáš Veselý

Organizační struktura:
Výkonný výbor
RNDr. Jana Straková – předseda
RNDr. Lenka Zimmerová – hospodář
Ing. Tomáš Hájek
Tomáš Veselý
Jitka Holíčková

Kontrolní komise
Ing. Robert Máslo
Jana Veselá
Martina Marholdová

Činnost spolku
•
•
•
•
•

•
•

Na začátku roku přibyly do struktur SK Zvole dva nové oddíly: oddíl moderní gymnastiky
a baletu a oddíl trampolín.
Oslavili jsme 10. výročí založení SK Zvole a uspořádali pro veřejnost den plný sportu.
Dokončili jsme transformaci na spolek.
Založili nový účet u FIO banky č. ú.: 2200908725 / 2010. Starý účet bude ukončen
během prvního čtvrtletí 2016.
Od září 2015 jsme byli nuceni hledat nové prostory pro tréninky oddílů šachu a
orientačního běhu, protože jsme přišli o tréninkovou místnost pod mateřskou školou.
Podařilo se najít nové prostory ve zvolské škole ovšem se zvýšenými náklady.
Nepodařilo se nám změnit web http://www.skzvole.cz/, který je zastaralý a je obtížný na
údržbu.
Členská základna dle evidence ČUS na začátku roku včetně nových oddílů čítala 189
členů a na konci roku 214.

Činnost oddílů
•

•

•
•
•

•

•

Oddíl stolního tenisu: Podařilo se vzkřísit skomírající oddíl, jehož vedení převzaly Zdeňka
Gabrielová a Jana Fialová. Oddíl vede pravidelnou tréninkovou činnost a uspořádal tři
turnaje pro veřejnost.
Oddíl šachu: Pokračoval ve své tréninkové činnosti pro děti a rozšířil ji i na dospělé.
Nejmenší šachisté se zúčastnili Mistrovství České republiky do 8 let, starší děti se
pravidelně účastní regionálních a krajských soutěží. Oddíl nově zavedl tréninky v základní
škole Da Vinci v Dolních Břežanech. Družstvo dospělých postoupilo do Krajské soutěže.
Oddíl moderní gymnastiky a baletu: uspořádal samostatné vystoupení a účastnil se i
vystoupení na různých akcích, pořádá soustředění.
Oddíl trampolín: Rozšířil tréninky na dvě hodiny týdně, účastnil se hromadných
vystoupení, uspořádal závody a soustředění.
Oddíl orientačního běhu pokračoval ve své pravidelné tréninkové činnosti. Pro veřejnost
pořádal v průběhu roku tři závody v orientačním běhu a dva pro zvolskou základní školu.
Členi oddílu se pravidelně účastní středočeských oblastních závodů, v létě i vícedenních
závodů v Českém ráji. Oddíl v srpnu pořádal dětské letní soustředění, kterého se
účastnilo 20 členů.
Oddíl wushu pokračoval ve své tréninkové činnosti, kterou má rozdělenu podle
věkových a výkonnostních skupin. Všichni členové, ale již mají povinnost chodit 2x týdně.
V rámci zdravotní kompenzace wushu a rozvoji všestrannosti byl od ledna 2015 pro
zájemce přidán v pátek plavecký trénink v Průhonicích, v bazénu hotelu Floret. Od ledna
2016, budou již plavecké tréninky dva a to v bazénu školy Da Vinci v Dolních Břežanech.
Součástí tréninku jsou také soustředění (vždy pro 15-20os), které probíhají pravidelností
jednou za dva měsíce. O letních prázdninách pak pětidenní dobrodružno-výchovné
soustředění v červenci a desetidenní sportovní soustředění v srpnu. Několik víkendů je
věnováno zážitkům v přírodě, jako je divoká voda, letní i zimní lezení, atd..
V dubnu 2015 organizoval s Českou federací wushu 3. Evropský festival wushu, kde se
účastnilo cca 200 soutěžících z pěti zemí. V květnu 2015 samostatně uspořádali naši
první soutěž Juniorské ligy wushu v Modřanech, účast byla 80 soutěžících z 11ti klubů
České a Slovenské republiky.
Nově jsme zřídili přípravku, která umožní nejmenším dětem seznámit se s jednotlivými
sporty sdruženými v SK Zvole a naučit se základům koordinace. Vede Zdeňka Gabrielová.

Pořádané akce pro veřejnost v roce 2015
Datum

Název akce

1. 1.
21. 3.
11. 4.
25. 4.
25. 4.
28. 4.
30. 4.
21. 5.
20. 6.

Novoroční orienťák
Turnaj ve stolním tenise ZŠ Zvole
Zvolská botička 2015 a Zvolské kolečko 2015
Velikonoční šachový turnaj
22. Zvolský orientační běh
Akademie SK Zvole - vystoupení oddílů SK Zvole
Závod ZŠ Zvole 3.-5. třída – orientační běh
Juniorská liga wushu
10 let SK Zvole

Počet
dospělých
účastníků
31
15
45
10
35
Diváci 60

70

Počet dětí
účastníků
25
18
45
17
37
45
57
80
80

18. 9.
5. 11.
21. 10.
7. 11.
14. 11.
12. 12.
19. 12.

Závod ZŠ Zvole 3.-5. třída – orientační běh
23. Zvolský orientační běh
Závod trampolín
Šachový turnaj regionální žákovské ligy
Turnaj ve stolním tenise
Závod trampolín
Vánoční šachový turnaj

44
Diváci 45
Diváci 50
16
Diváci 30
8

Spolupořádané akce pro veřejnost v roce 2015
•
•
•

14. 2. Maškarní rej – ve spolupráci s o.s. Karabina a obcí Zvole
23. 5. Fotbalový park – ve spolupráci s o.s. Karabina a Sokol Zvole
20. 9. Zvolské babí léto – ve spolupráci s o.s. Karabina a Skřítek Pohádka

Hospodářský výsledek
Sponzoři
Děkujeme sponzorům za poskytnutou podporu:

•
•
•
•
•
•

Česká podnikatelská pojišťovna
Obec Ohrobec
Obec Zvole
Základní škola v Jílovém
Obec Libeř a pan Hertl
….

Přehled kontaktů a termíny tréninků jednotlivých oddílů
Šachový klub Medvědi Zvole
Vede: Jana Straková, tel: 728 364 237
Děti – pátek 15-17 základní škola Zvole
Dospělí – neděle 19-21 obecní úřad Zvole
Trampolíno-gymnastický oddíl - Hopík
Vede: Jitka Holíčková, tel: 777 265 865
4.-5. třída – středa 13-14 tělocvična ZŠ
1.-3. třída – čtvrtek 13-14 tělocvična ZŠ
Orientační běh
Vede: Tomáš Hájek, tel: 603 858 303
tréninky středa 17 - 18:30
Stolní tenis
Vedou: Jana Fialová, Zdena Gabrielová, tel.: 602 392 698
Děti - čtvrtek 15-16 tělocvična ZŠ
Dospělí – pondělí 20-22 tělocvična ZŠ
Klub moderní gymnastiky a baletu Myšky
Vede: Jana Veselá, tel: 733 505 645
Děti - středa 15-17 tělocvična ZŠ
Další dle individuální domluvy
Wushu

66
62
16
96
20
11
17

Vede: Tomáš Veselý, tel: 724 834 451
úterý 16 – 17 hod mladší žáci, 17 - 18 starší žáci, 18 - 19 závodní tým
čtvrtek 16 – 17 hod mladší žáci, 17 - 18 starší žáci, 18 - 19 závodní tým
pátek 16 - 17,30 hod otevřený trénink
Přípravka
Vedou: Zdena Gabrielová, Jana Fialová, tel.: 602 392 698
Předškoláci a školáci – pondělí 16-17 tělocvična ZŠ

Plánované akce pořádané pro veřejnost v roce 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

1. 1.
21. 2.
5. 3.
12. 3.
2. 4.
9. 4.
23. 4.
24. 4.

Novoroční orienťák
Juniorská liga wushu
Závod trampolín
Turnaj ve stolním tenise
Velikonoční šachový turnaj
Zvolská botička 2016
8. Zvolský rapid
24. Zvolský orientační běh

Plánované akce spolupořádané pro veřejnost v roce 2016
•
•
•

23. 1. Maškarní rej
4. 6. Fotbalový park
17. 9. Zvolské babí léto

