
Výroční zpráva Sportovního klubu Skalický dvůr (SKSD) za 

období 10.2017-10.2018. 

  V současnosti tvoří klub členská základna čítající 253 evidovaných osob, tedy opět oproti minulému období 

nárůst v převážné míře dětí a mládeže. Část jsou takzvaní rekreanti, což jsou lidé, kteří sice chodí pravidelně, 

nestarají se ale celoročně o koně, za což odvádějí vyšší členské příspěvky. Pravidelně docházející se dělí podle 

počtu let, které v klubu strávili a dovedností, jichž dosáhli na nováčky (přípravku a kurzisty), pokročilé, 

instruktory, trenéry. Dále máme čestné členy, kdož jsou ti, kdo se po odsloužených létech již nemohou, a to ať už 

z důvodu studia, práce či jiných okolností, pravidelně věnovat práci v klubu tak jako dříve a mají chuť pomáhat a 

zajezdit si aspoň občas. Ti jsou naopak od členských příspěvků osvobozeni, jejich přínosem práce pro spolek a 

nemají hlasovací právo. Nadále se vyhýbáme výkonnostnímu sportu, byť to přináší značné omezení v možnosti 

získávání dotací. Například Moravskoslezský kraj dotace do sportu přímo podmiňuje výkony v soutěžích, čímž 

naprosto omezuje masovost a přísun k financím těm, kdo je potřebují nejvíce a MŠMT opět zařadilo soutěže mezi 

kritéria pro vyšší částku výpočtu. Výkonnostnímu sportu se nadále vyhýbáme hlavně z důvodu, že vytvořením 

malého závodního družstva jezdců vzniká i družstvo druhé, daleko větší nezávodní, které však bývá bráno jako 

družstvo pracovní s daleko menšími možnostmi sportovního vyžití a více povinnostmi než to závodní, což děti 

v důsledku nakonec od sportu odrazuje. Kdo chce u nás závodit může, avšak ve vlastní režii, ne na úkor ostatních. 

 

 Klub má v k dispozici jedenáct koní, jednoho oslíka a jedenáct hektarů plochy pro jejich využití. Řádnou péči o 

koně a stáje zvládajících členů je v klubu cca 62, takže vzhledem k tomu, že doma a ve školách musí samozřejmě 

plnit své další povinnosti, mají co dělat. 

 

 



 

                      Radost po proježděném dni                                                   lukostřelba                 

 

To, že se nevěnujeme výkonnostnímu sportu má svá úskalí, hlavně ve shánění financí na provoz a činnost klubu, 

jelikož sehnat sponzory pro formu sportu bez honby za medailemi je téměř nemožné. Přesto, že v dávnější 

minulosti dotace z města Frýdku-Místku, ČUS i státu neustále klesaly, dařilo se vše zvládat vlastní pílí a klubovými 

příspěvky. V minulém období se situace rapidně zlepšila, a to zejména díky poměrně vyváženým dodacím MŠMT, 

které nám umožnily v daleko větší míře odměnit trenéry a organizační pracovníky. Škoda jen, že jak je uvedeno 

výše, byla pro další období stanovena kritéria výpoču výše dotací opět velmi výrazně podporují výkonnostní sport, 

zatímco širokou, nesoutěžící základnu odsouvají do podřadné kategorie. Na rok 2018 se nám podařilo získat dotaci 

z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 40 tis. Kč a z dotaci z programu Můj klub MŠMT v projektu 

Organizace sportu v SK a TJ ve výši 277 tis. Kč, které jsme použili k nákupu části krmiva pro koně a k odměnám 

pro trenéry instruktory a realizační tým klubu. Zároveň s nárůstem počtu členů zároveň stoupnul výběr členských 

příspěvků, a to za rok 2017 na 968 tis.Kč. Velkou pomocí při financování činnosti je i organizování  největších 

klubových akcí a to celoročního náboru členů v rámci přípravky pro děti od 6 let, víkendových soustředění a letos 

pěti turnusů prázdninového  "Léta na koních". Mimo pravidelné ježdění v areálu a vyjížďky v okolním terénu a 

přípravku bylo realizačním týmem zorganizovány sedm prodloužených víkendů s tréninkovým soustředěním, letní 

tréninkové soustředění, Vánoční, Novoroční, Velikonoční posezení, vožení dětí v rámci MDD ve Frýdku-Místku, 

ukončení prázdnin v Dobraticích, Hubertova jízda. Na vožení dětí a organizování pobytu u zvířátek 

spolupracujeme s integrovaným centrem Žirafa z Frýdku-Místku, DD v Řepištích, mateřskými a základními 

školami z Frýdku-Místku a okolí. Dále spolupracujeme se Ski klubem Ramzová, skauty z Dobré a studenty ze 

střední školy PrimMat. Pro výpomoc s pracemi jsme poskytovatelem výkonu trestu obecně prospěšných prací pro 

PaMS Frýdek-Místek, což nám velmi pomáhá při údržbě a dalších činnostech, nicméně to sebou přináší i zvýšenou 

administrativu a dohled. Z tohoto důvodu byl areál dovybaven kamerovým systémem s nahráváním. Realizační 

tým se skládá z výkonného výboru klubu, v jehož čele je předseda Milan Adámek, který je zároveň statutární 

zástupce klubu. Členové výboru jsou Kamila Adámková a Mgr. Barbora Šprlová. Dalším orgánem klubu je 

kontrolní komise s předsedkyní  Lenkou Turoňovou, členy Veronikou Čajanovou  a Evou Folvarčnou. 

Trenérskou a instruktorskou činnost vykonává v současnosti 15 členů klubu v čele s Karlem Zajkem, Patricií 

Škulavíkovou, Veronikou Čajanovou a Kamilou Adámkovou. Na organizování ostatní činnosti klubu se 

v hodnoceném období podílelo  dalších 12 osob. 

 

          



V uplynulém účetním období 2017 jsme hospodařili s 1,365 milionem korun. Z toho na straně příjmů 1,313 

milionu Kč. Podrobný rozpis viz přiložená sestava příjmů a výdajů. 

 
Ve Skalici 15.10.2018                                                        Milan Adámek-předseda klubu. 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sestava příjmů a výdajů za rok 2017 Sportovní klub Skalický dvůr 

Příjmy celkem: 1312684,26   Výdaje celkem 1364758,8 Rozdíl mínus52074,54  

z toho:     z toho:        
Služby 31250    materiál        
reklamace,vratky,benefity 18   provozní materiál 22570,22      
členské příspěvky 967600   krmivo 103469,49      
dotace MŠMT 178000   materiál na údržbu 95588,19      
dotace samospráva 20000   sportovní materiál 8216      
dotace SZIF 115816,26   drobný hmotný majetek 6639      
      Pohonné hmoty, palivo 28873,41      
      ostatní nákupy 74540,49      
      energie 81000      
      služby       
      členské příspěvky odchozí 500      
      nájmy 158112      
      telekomunikační služby 20800      
      ostatní služby 11632      
      služby na údržbu majetku 83442      
      daně, poplatky 6101      
      splátky půjček        
      mzdy a odměny 416650      
      trenérské a organ. služby 246625      
               

 


