SK Zvole, z.s.
IČ: 27002870, adresa: Spojovací 396, 252 45 Zvole,
Spisová značka: Městský soud v Praze L 15849
e-mail: skzvole@skzvole.cz, www.skzvole.cz

Výroční zpráva za rok 2016
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
Jednotlivé oddíly jsou součástí národních svazů např. Českého atletického svazu, Českého šachového
svazu, Českého svazu moderní gymnastiky, České federace wushu, Českého svazu orientačních
sportů.

Organizační struktura:
Nejvyšším orgánem je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor.
Statutárním orgánem je RNDr. Jana Straková, předseda
Výkonný výbor
RNDr. Jana Straková – předseda
RNDr. Lenka Zimmerová – hospodář
Jana Fialová
Tomáš Veselý
Jitka Holíčková

Kontrolní komise
Ing. Robert Máslo
Markéta Klimentová
Martina Marholdová

Činnost spolku
Činnost SK Zvole je vymezena stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost
organizace, zejména provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro
ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech. Ve sledovaném období měla organizace
příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.

Hospodářský výsledek
SK Zvole vede jednoduché účetnictví. V průběhu roku financovala svoji činnost zejména
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních
organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření
zdaňovaná činnost + 16 080,00 Kč
nezdaňovaná činnost - 10 699,69 Kč
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Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím
období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny
v přílohách této výroční zprávy.

Sponzoři
Děkujeme sponzorům za poskytnutou podporu:








Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 80.000
Obec Zvole – 40.000
Obec Ohrobec – 5.000
Česká podnikatelská pojišťovna – 7.000 – pořádání dětského šachového turnaje
MAS Dolnobřežansko – 4.000 – pořádání závodu orientačního běhu
ČUS – 5.000 – pořádání 8. ročníku Zvolského rapidu

Podobnější průběh činnosti spolku za uvedené období




Oddíly vedly pravidelnou tréninkovou činnost v prostorách ve Zvoli, Vraném nad Vltavou a
Dolních Břežanech.
Vzhledem k rozrůstající se členské základně se potýkáme s nedostatkem prostor pro tréninky.
Hledáme další vhodné prostory. Zahájili jsme intenzivní jednání se sportovní komisí v Dolních
Břežanech o využití nově budované sportovní haly.
Členská základna se rozrostla z 214 na 261 a dle evidence ČUS k 31. 21. 2016
Počet členů ve věku 0-18
Název sportu

gymnastika a trampolíny
orientační sporty
wushu
stolní tenis
šachy
Součet

Muži

15
39
23
17
38
132

Ženy

71
28
8
15
7
129

Celkem

86
67
31
32
45
261

Muži

Ženy

Celkem

15
25
19
16
20
95

68
17
8
10
5
108

83
42
27
26
25
203

Činnost oddílů





Oddíl stolního tenisu: Vede pravidelnou tréninkovou činnost a uspořádal tři turnaje pro
veřejnost. Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě trénovačích prostor jsou tréninky
v liché týdny pro dívky a v sudé pro hochy.
Oddíl šachu: Pokračoval ve své tréninkové činnosti pro děti a zintenzivnil tréninky pro dospělé.
Nejmenší šachisté se zúčastnili Mistrovství České republiky do 8 let, starší děti se pravidelně
účastní regionálních a krajských soutěží. Oddíl vede tréninky v základní škole Da Vinci v Dolních
Břežanech.
Oddíl moderní gymnastiky a baletu: Pokračuje v tréninkové činnosti ve Zvoli a ve Vraném nad
Vltavou, uspořádal samostatné vystoupení a účastnil se i vystoupení na různých akcích, pořádá
soustředění. Oddíl má tři gymnastické kategorie. Během dvou závodních sezon se zúčastnil 7
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závodů na mezioddílových, pohárových a oblastních úrovních a to se skvělými výsledky. V
současné době oddíl působí ve dvou gymnastických svazech, kde funguje závodní i nezávodní
složka. V rámci tréninků v klubu hostují a s rozvojem a choreografií pomáhají i další trenéři z
SCM Chodov. Z oddílu MG ve Zvoli byly 3 gymnastky nominovány do reprezentačního
sportovního centra mládeže a sportovního centra, kam se plnohodnotně zařadily do stávajících
skladeb. Družstvo díky jejich spolupráci dosahuje vynikajících výsledků na závodech republikové
úrovně.
Oddíl trampolín: Rozšířil tréninky i do Dolních Břežan a tím výrazně vzrostla členská základna,
uspořádal sérii závodů Zvolský pohár a účastnil se mnoha závodů, pravidelně děti trénují na
Žižkově na závodní trampolíně. Pořádá soustředění talentů.
Oddíl orientačního běhu: Pokračoval ve své pravidelné tréninkové činnosti – pořádal pravidelně
dva tréninky týdně -mapový (90 min.) a běžecký (60 min.). V zimním období byl trénink rozdělen
na dvě skupiny: na trénink ve škole (teorie + tělocvična) (105 min.) a na běžecký venku (50 min.).
Pro veřejnost pořádal v průběhu roku dva závody v orientačním běhu. Členi oddílu se pravidelně
účastní středočeských oblastních závodů, v létě i vícedenních závodů v Českém ráji. Oddíl
v srpnu pořádal dětské letní soustředění v České Kanadě.
Oddíl wushu: Zredukoval počet dětí v oddíle a soutěžní tým tvoří cca 15 členů. Rozšířil tréninky i
zaměření na atletiku a sportovní gymnastiku. Plavecké tréninky se v DA Vinci nepodařilo od září
obnovit. Účastnili se tří celorepublikových závodů juniorské ligy, z nichž jeden organizovali.
Účast na mezinárodním festivalu wushu v Číně. Pořádají víkendová soustředění.
Pokračujeme v přípravce, která umožňuje nejmenším dětem seznámit se s jednotlivými sporty
sdruženými v SK Zvole a naučit se základům koordinace.

Pořádané akce pro veřejnost v roce 2016
Pořádali jsme 11 tradičních akcí pro veřejnost.

Datum
1. 1.
1. 3.
12. 3.
2. 4.
9. 4.
27.4.
27. 4.
6. 6.
5. 11.
13. 11.
17. 12.

Název akce
Novoroční orienťák
Závod ve skocích na trampolínách
Turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé
12. ročník velikonočního šachového turnaje
Zvolská botička 2016
8. ročník Zvolského rapidu
22. Zvolský orientační běh
Finále Zvolského poháru ve skocích na trampolínách
Šachový turnaj regionální žákovské ligy
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční šachový turnaj

Spolupořádané akce pro veřejnost v roce 2016


17. 9. Zvolské babí léto – ve spolupráci s o.s. Karabina

Přehled kontaktů a termíny tréninků jednotlivých oddílů
Šachový klub Medvědi Zvole
Vede: Jana Straková, tel.: 728 364 237
Děti – čtvrtek 14:30-16:30 základní škola Da Vinci Dolní Břežany
Děti – pátek 15-17 základní škola Zvole
Dospělí – neděle 19-21 obecní úřad
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Trampolíno-gymnastický oddíl – Hopík
Vede: Jitka Holíčková, tel.: 777 265 865
čtvrtek 14-15 trampolína tělocvična ZŠ Zvole
úterý 15:00-15:45 trampolína MČ Břežánek
středa 10:30-11:15 minigymnastika MČ Břežánek
středa 15:00-15:45 gymnastika 3-5 MČ Břežánek
středa 15:50-16:50 gymnastika 5+ MČ Břežánek
Orientační běh
Vede: Tomáš Hájek, tel.: 603 858 303
tréninky středa 17 - 18:30
Stolní tenis
Vedou: Jana Fialová, Helena Lešetická,
Zdena Gabrielová, tel.: 602 392 698
Děti - čtvrtek 15-16 tělocvična ZŠ
Klub moderní gymnastiky a baletu Myšky
Vede: Jana Veselá, tel.: 733 505 645
Děti - středa 15-18 tělocvična ZŠ
Další dle individuální domluvy
Wushu
Vede: Tomáš Veselý, tel.: 724 834 451
atletika/sportovní gymnastika úterý 16 – 17 hod mladší žáci,
17 - 18 starší žáci, 18 - 19 kadeti
sportovní wushu čtvrtek 16 – 17 hod mladší žáci,
17 - 18 starší žáci, 18 - 19 kadeti
Přípravka
Vedou: Zdena Gabrielová, Jana Fialová, tel.: 602 392 698
Předškoláci a školáci – pondělí 16-17 tělocvična ZŠ

Přílohy:
č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
č. 2 – Rozvaha
Dne 10. února 2017 sestavila RNDr. Jana Straková, předseda

Tato zpráva byla schválena valnou hromadou SK Zvole, z.s. dne 21. února 2017
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Příloha 1
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Příloha 2
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