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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 2018 

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 je členem České unie sportu a skládá se z oddílů: 

- Orientační běh – vedoucí Tomáš Hájek 
- Stolní tenis – vedoucí Jitka Holíčková 
- Šachy – vedoucí Jana Straková 
- Sportovní gymnastika a skoky na trampolínách – vedoucí Jitka Holíčková 
- Bojové umění wushu – vedoucí Tomáš Veselý 
- Aerobic a cyklistika – vedoucí Jaroslava Bernášková 

Jednotlivé oddíly jsou součástí národních svazů např. Českého šachového svazu, 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 31.670,- Kč 
nezdaňovaná činnost 54.071,- Kč 
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje 
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období. 
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Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách 
této výroční zprávy. 
 

Dotace, sponzoři, dárci v roce 2018 
Děkujeme všem za poskytnutou finanční podporu: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 200.000 
 Středočeský kraj – 100.000 
 Obec Zvole – 50.000 
 Obec Zvole – 20.000 – na pronájem bazénu pro oddíl wushu 
 Dar ČUS – 5.000 – pořádání 10. ročníku Zvolského rapidu 
 MAS Dolnobřežansko – 5.900 – Poznáváme nejbližší okolí pěšky a na kole 
 Miroslav Tyller – AUTODOPRAVA Dar 20.000 pro oddíl wushu – pan Tyller 
 Fobos Business s.r.o. - dar 12.000 pro oddíl šachů 
 Česká podnikatelská pojišťovna – 10.000 – pořádání dětského šachového turnaje 

Děkujeme také všem našim trenérům a obětavým pomocníkům z řad rodičů, bez jejichž pomoci 
bychom nemohli vykonávat svoji činnost na tak vysoké úrovni. 

Podobnější průběh činnosti spolku za uvedené období 
 Oddíly vedly pravidelnou tréninkovou činnost v prostorách ve Zvoli, Vraném nad Vltavou a 

Dolních Břežanech. 
 Naši sportovci se účastnili mnoha evropských, republikových, krajských i regionálních turnajů a 

soutěží, kde velmi dobře reprezentovali náš spolek i obec. 
 Stále se potýkáme s nedostatkem prostor pro tréninky. Hledáme další vhodné prostory. 

V Ohrobci by měla být na jaře roku 2019 otevřena nová tělocvična. 
 Členská základna vzhledem k nedostatku tréninkových prostor stagnuje na 250 členech a dle 

evidence ČUS k 31. 12. 2018 

Název oddílu  Muži Ženy Celkem 
Počet členů ve věku 0-18 

Muži Ženy Celkem 

orientační 
sporty 

45 31 76 27 24 51 

šachy  40 3 43 23 1 24 

wushu 24 15 39 21 13 34 

stolní tenis  3 5 8 3 5 8 

aerobic 0 4 4 0 4 4 

gymnastika  5 75 80 5 75 80 

Součet 117 133 250 79 122 201 
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Činnost jednotlivých oddílů 
 Oddíl stolního tenisu: Vede pravidelnou tréninkovou činnost a uspořádal jeden turnaje pro 

veřejnost. Vzhledem k omezené kapacitě tréninkových prostor byl omezen počet dětí na 8, aby 
děti mohly kvalitněji trénovat. 

 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. Naši teenageři vytvořili družstvo do regionální soutěže dospělých, kde hrají velmi 
dobře a dochází ke vzájemnému sdílení sehraných partií s dospělými. 

 Oddíl aerobicu: Organizace oddílu se vzhledem k omezené kapacitě tréninkových prostor 
rozbíhala velmi pomalu, ale v druhé polovině roku se našly vhodné prostory a tréninky byly 
zahájeny. 

 Oddíl cyklistiky: Zahájil přípravnou fázi pro trénink malých cyklistů, má trenéra, připravené 
tréninkové trasy. Uspořádal cyklistickou vyjížďku pro veřejnost Kolem okolo Zvole. 

 Oddíl sportovní gymnastiky a trampolín: Děti udělaly velký kus práce jak v nácviku nových 
sestav na trampolíně, tak i průběžném získávání gymnastických dovedností. V současné době 
děti mohou mít dvoufázový trénink a to propojit gymnastiku s trampolínou. Tréninky probíhají 3 
hodiny týdně v ZŠ Zvole a 1,5 hodina ve sportovní hale v Dolních Břežanech pro starší děti. Pro 
mladší děti probíhá trénink 3 hodiny týdně v C Břežánek. Ve dvou dopoledních hodinách týdně 
je minigymnastika pro děti s rodiči. Každý druhý měsíc probíhá 2 hodinové soustředění v ZŠ 
Zvole a v létě proběhlo týdenní  soustředění. S dětmi jsme se zúčastnili tří celorepublikových 
závodů, kde děti výborně reprezentovaly obec Zvoli. V průběhu celého školního roku probíhá 
soutěž už o 3. Zvolský pohár, který získá nejlepší účastník tří závodů. V gymnastice uspořádali 2 
závody. Jak tento školní rok ukázal, oddíl vzorně reprezentuje Zvoli nejen v místě, ale vlastně v 
celé ČR. 

 Oddíl orientačního běhu: Oddíl pokračoval ve své úspěšné činnosti. Tréninky v období březen až 
říjen byly rozděleny na mapové (středa 17:00 – 18:30) a běžecké (pondělí 17:00 – 18:00), v 
období zimního času byly děti na tréninkách rozděleny na starší a mladší a tréninky probíhaly v 
tělocvičně, ve třídě a i venku (běžecké a mapové). Uspořádali 5 veřejných závodů a 4 
soustředění. 
5.-7.1.2018    Zimní běžkařské soustředění – Jizerské hory - Bedřichov 
27.-29.4.2018  Jarní soustředění v rámci středočeské akademie OB 
9.-13.7.2018     Příměstský tábor pro děti ze Zvole a blízkého okolí – I. běh 
16.-20.7.2018   Příměstský tábor pro děti ze Zvole a blízkého okolí – II. běh 
20.-26.8. 2018 Letní soustředění na České Kanadě organizované společně s oddílem OK Roztoky. 
Soustředění se účastnilo z oddílu 32 dětí.   

 Oddíl wushu: Pravidelně probíhají úterní tréninky zaměřené na wushu, čtvrteční zaměřené na 
atletiku a sportovní gymnastiku. Podařilo se obnovit plavecké tréninky. Účastnili se 
celorepublikových závodů, juniorské ligy a Evropského festivalu wushu v Praze a Mistrovství ČR. 
Účastní se také běžeckých závodů Břežanská desítka, Běh Modřanskou roklí a další.  Ve všech 
soutěží dosahují výborných výsledků, a tak plnohodnotně reprezentujeme obec Zvoli i klub. 
Pravidelně pořádají víkendová soustředění do gymnastické haly v Dobřichovicích a 
trampolínařské tělocvičny v Liberci. O letních prázdninách proběhla dvě týdenní soustředění 
v Jižních Čechách. Soutěžní tým tvoří cca 15 členů. Počet členů je 36 osob. Ti jsou rozděleni do tří 
skupin podle věku. U mladších je jeden trénink v týdnu zaměřen na atletiku (září, květen, červen) 
a na gymnastiku v kombinaci s kondiční přípravou (prosinec, leden až duben). Druhý trénink na 
sportovní wushu a třetí trénink je možnost využít vedeného plavání v Dolních Břežanech 
v bazénu školy DaVinci. Starší mají také jeden trénink na kondiční přípravu, druhý na sportovní 
wushu a třetí je kombinace plavání a thaiboxu. U starších jsou dvě skupiny a každý týden se 
střídají, vždy jedna na bazénu a druhá na thaiboxu. Thai box se podařilo domluvit pod odborným 
vedením v boxerně RAP Factory v Modřanech. V dubnu jsme byli spolupořadateli 6. 
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Mezinárodního festivalu wushu v Praze, kde se účastnilo přes 300 soutěžících z pěti zemí. 
Pravidelně se účastníme soutěží pořádaných Českou federací wushu včetně Mistrovství 
republiky.  Za loňské výsledky byl Matěj Knébl nominován do širšího výběru státní reprezentace 
pro rok 2019.  

 Vzhledem ke snížení zájmu o přípravku jsme zařadili míčové hry a děti se učí základům 
koordinace, hlavně obratnost s míčem. 

 

Pořádané akce pro veřejnost v roce 2018 
Pořádali jsme 16 tradičních akcí pro veřejnost. 
 

Datum Název akce 
1. 1.  14. Novoroční orienťák 
4. 2.  1. závod ve skocích na trampolínách 
3. 3. Turnaj ve stolním tenise pro děti  

17. 3.  14. ročník velikonočního šachového turnaje 
18. 3. 2. závod ve skocích na trampolínách 
15. 4. 27. zvolský orientační běh 
15. 4. 3. závod ve skocích na trampolínách 
21. 4.  10. ročník Zvolského rapidu 
12. 5.  Zvolská botička 2018 
13. 5.  Finále Zvolského poháru ve skocích na trampolínách 
19. 5. Kolem okolo Zvole 
23. 5.  Náborový závod v rámci Světového dne orientačního WOD běhu 
26. 5. WOD – Károv 
15. 9. 28. Zvolský orientační běh 

15. 12.  14. ročník Vánoční šachový turnaj 
Prosinec Příprava na žákovský šachový turnaj 

 

Spolupořádané akce pro veřejnost v roce 2018 
 8. 9. Zvolské babí léto – ve spolupráci s ostatními spolky 

Přehled kontaktů a termíny tréninků jednotlivých oddílů 
Šachový klub Medvědi Zvole 
vede: Jana Straková, tel.: 728 364 237, další trenéři:  Vojtěch Straka, Martin Jungmann, Ondřej Máslo, 
Luděk Straka 
děti – pondělí 14:30-16:30 základní škola Da Vinci Dolní Břežany 
děti pokročilí speciální tréninky – úterý 15:15-16:45 základní škola Zvole 
děti – pátek 15-17 základní škola Zvole 
mládež a dospělí – neděle 19-21 obecní úřad 
speciální a individuální tréninky před turnaji 
 
Trampolíno-gymnastický oddíl – Hopík 
vede: Jitka Holíčková, tel.: 777 265 865 
pondělí 16-17 gymnastika tělocvična ZŠ 
čtvrtek 14-15 trampolína tělocvična ZŠ Zvole 
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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 
víkendová soustředění 
 
Orientační běh 
vede: Tomáš Hájek, tel.: 603 858 303, další trenéři: Zuzana Mikulová  
tréninky  středa 17 - 18:30, běžecké tréninky pondělí 17-18 
víkendová a prázdninová soustředění 
 
Stolní tenis 
vede: Jitka Holíčková, tel.: 777 265 865 
děti – úterý 14-15 tělocvična ZŠ 
 
Wushu 
vede: Tomáš Veselý, tel.:  724 834 451, další trenéři: Lukáš Boček, Iva Veselá, Klára Velenská 
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 
víkendová a prázdninová soustředění 
 
Přípravka – Míčové hry  
Nyní pozastaveno 
vede: Zdena Gabrielová, tel.: 602 392 698 
předškoláci a školáci – pondělí 16-17  tělocvična ZŠ   
 
Aerobic  
Vede: Jaroslava Bernášková, tel: 732 280 131 
Děti – čtvrtek 15-16 tělocvična ZŠ 
 
Skupina outdoorových aktivit 
Cyklistika,… 
Vede: Jan Bernášek, tel: 605 474 117 
 
 

Přílohy: 
č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
č. 2 – Rozvaha  
 
Dne 10. února 2019 sestavila RNDr. Jana Straková, předseda  

 
 
Tato zpráva byla schválena valnou hromadou SK Zvole, z.s. dne 12. února 2019 
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Příloha 1

 
Příloha 2

 
 


