
Výroění zpráva Sportovního klubu §kalický dvůr (§K§D) za
období í0. 20í8_10.20í9.

V současnostitvoří klub členská základna 270 evidovaných osob, což je oproti minulému roku
více, tvoři ji převážně děti a mládež. Část z toho jsou takzvani rekreanti, kteří sice chodí
pravidelně, ale o koně se nestarají celoročně, za což odvádí vyšší členské příspěvky.
Pravidelně docházející se liší podle počtu let, které v klubu strávilia dovedností které se naučili
v průběhu docházení, dělí se na nováčky (přípravku a kurzisty, jak víkendové tak letní),
pokročilé, instruktory, trenéry, Dále máme čestné členy, což jsou ti, kteří se po odsloužených
letech již nemohou aktivně a pravidelně zapojovat do chodu klubu a to ať už z důvodu studia,
práce čijiných oko]ností, tito členové aě se nemohou pravidelně věnovat práci v k]ubu tak jako
dříve, ale mají chuť pomáhat a jezdit na koních aspoň občas. Tijsou naopak od členských
příspěvků osvobozeni, jejich přínosem je práce pro spolek a nemají hlasovací právo.
Nadále se vyhýbáme výkonnostnímu sportu, byť to přináší značné omezení v možnosti
získávání dotací. Například Moravskoslezský kr{ dotace do sportu přímo podmiňuje výkony v
soutěžích, čímž naprosto omezuje masovost a přísun k financím těm, kdo je potřebují nejvíce
a nnŠUt opět zařadilo soutěže mezi kritéria pro vyšší částku výpočtu. Výkonnostnímu sportu
se nadále vyhýbáme hlavně z důvodu, že vytvořením malého závodního družstva jezdců
yzniká i družstvo druhé, da|eko větší, nezávodní, které však bývá bráno jako družstvo pracovní
s daleko menšími možnostmi sportovního vyžiti a vice povinnostmi než to závadní, což dětiv
dŮsledku od sportu odrazuje. Kdo chce u nás závodit může, avšak ve vlastní režii, ne na úkor
ostatních. Členové klubu mají k dispozici 12koni,jednoho osla a cca jedenáct hektarů plochy
pro jejich využití. Během pár dnů přibude další kůň. Řádnou péči o koně a stáje zvládá 28
členŮ klubu, kteří mají rozdělenou práci podle délky odsloužených let a schopností.
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To, že se nevěnujeme yýkonnostnímu sportu má isvé nevýhody, protože sehnat sponzory pro
formu sportu v kterém se nezávodí a nezískávají se medaile, tudíž sponzoři z takového sportu
nemají reklamu, je téměř nemožné. Hlavní nev,,ýhoda je tedy shánění financí na pŇoz a
ěinnost klubu. Přesto, že v dávnější minulosti dotace z města Fnýdku-Místku, ČU§ i státu
neustále klesaly, dařilo se vše zvládat v]astní pílí a s pomocí klubových příspěvků. V minulých
obdobích se situace rapidně zlepšila, a to zejména díky poměrně vyváženým dodacím MŠMT,
které nám umožnily v daleko větší míře odměnit trenéry a organizační pracovníky za víkendové
a letní kuzy. ŠXoda jen, že jak je uvedeno uýše, byla pro další období stanovena kritéria
výpoČtu výše dotací opět velmi výrazně podporují výkonnostní sport, zatímco širokou,
nesoutěŽÍcí základnu odsouvají do podřadné kategorie. Na rok 2019 se nám podařilo získat
dotaci z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 40tis, Kč a z dotací z programu
Můj klub MŠMT v projektu Organizace sportu v SK a TJ ve výši 257 400 Kč, které jsme však
zatím neobdželi, Použijeme je ke krytí odměn pro trenéry, instruktory a realizaění tým klubu,
které byly zatím hrazeny z jiných zdrojů. S nárůstem počtu členů zároveň stoupl výběr
členských příspěvků, atoza rok 2018 na í 145950,_Kč. Velkou pomocí při financování ěinnosti
je i organizování největších klubových akcí, a to celoročního náboru členů v rámci přípravky
pro dětiod 6let, víkendouých soustředěnía letos pětiturnusů prázdninověho "Léta na koních",
Mimo pravidelné ježdění v areálu a vyjížďky v okolním terénu a přípravku bylo reaIizačním
týmem zorganizováno sedm prodloužených víkendů s tréninkovým soustředěním které bylo
letos plně obsazeno ve všech termínech v čemž vidíme vel(ý pokrok a zájem o tyto víkendové
soustředění je větší a větší náplní je zejména celodenní soustředění u koní a intenzivní trénink
v kterém je zahmuto 5 qýukov,ých jízd a iízdy bez sedla. Dále bylo zorganizováno letní
tréninkové soustředění pro ěleny klubu, které bylo vedené dvojnásobným vítězem Velké
Pardubické Karlem Zaikem, Vánoční, Novoroční, Velikonoóní posezení, vožení dětí v rámci
MDD ve Fnýdku-Místku, a ukončení sezóny Hubertovou jízdou. Na vožení děti a organizování
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pobytu u zvířátek spolupracujeme s Děts(ými domovy, mateřs(ými a základními školami z
Fqýdku-Místku a okolí, Dále spolupracujeme se Ski klubem Ramzová, skauty z Dobré,
oborovým svazem OKD a studenty ze střední školy PrimMat. Pro výpomoc s pracemijsme
poskytovatelem výkonu trestu obecně prospěšných prací pro PaMS Fnýdek-Místek, což nám
velmi pomáhá při údžbě a dalších činnostech, nicméně to sebou přináší i zqýšenou
administrativu a dohled. Z tohoto důvodu byl areál roce 2018 dovybaven kamerouým
systémem s nahráváním, Realizační tým se skládá z r4ýkonného uýboru klubu, v jehož čele je
předseda Milan Adámek, ktelý je zároveň statutámí zástupce klubu. Čbnové výboru jsou
Kamila Adámková a Mgr, Barbora Šprlová. Dalším orgánem klubu je kontrolní komise tvořená
v minulém období předsedkyní Lenkou Turoňovou, členy Evou Folvarčnou a Veronikou
Čajanovou. Trenérskou a instruktorskou činnost vykonává v současnosti 15 ělenů klubu v čele
s Karlem Zajkem, Patricií Škulavíkovou, Barborou Ponikelskou a Kamilou Adámkovou, Na
organizování ostatní činnosti klubu se v hodnoceném období podílelo dalších 12 osob.

V uplynulém účetním období 2018 jsme hospodařili na straně příjmů s 1 610 691,68 Kč.
Podrobný rozpis viz přiložená sestava příjmů a výdajů.

Ve Skalici 1.11.2019 Milan Adámek-předseda klubu.
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příimv celkem: 1610691,68 Výdaie celkem L5l732o,26 Rozdí! 9337L,42

z toho: z toho:

Služby 30831 materiól
reklamace,vratky,benefity provozní materiál 37592,7

členské příspěvkv 1145950 krmivo 86624,6

dotace MŠMT 277oo0 materiál na údržbu 111516,69

dotace samospráva 40o00 sportovní rnateriál 14810,04

dotace SZlF 116910,68 drobný hmotný majetek 1477g
pohonné hmotv,palivo 50994,1

ostatní nákupy tL2687,45

energie 54000

služby

členské příspěvky odchozí 5oo

nájmy 158112

telekomunikační službv 22840,68

ostatní služby 4340

služby na údržbu majetku 232s8

daně, poplatky 6516

splátky půjček

mzdy a odměnv 504600

trenérské a organ, službv 314750


