Výroční zpráva
OSTRAVA SQUASH KLUB, o.s.
za rok 2015
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a
končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti OSTRAVA SQUASH
KLUB, o.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady.
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1. INFORMACE O ORGANIZACI
OSTRAVA SQUASH KLUB je zájmové sdružení, spolek, jejíž cílem je podporovat rozvoj
sportovních aktivit a v co nejširší míře umožnit zájemcům sportovní, kulturní a
společenské vyžití. Spolek pořádá pravidelné tréninky dětské akademie, turnaje
juniorské i seniorské a organizuje amatérskou ligu. Klub byl založen dne 7.1.2004
s požadavkem na naplnění jeho hlavních cílů, a to přiblížit sport široké veřejnosti.
ÚVODNÍ SLOVO
OSTRAVA SQUASH KLUB byl založen pro účely volnočasových aktivit dětí, mládeže i
dospělých. Měli jsme vize a ambice přitáhnout k tomuto sportu co nejširší řady jak
amatérů, tak závodních hráčů. Začali jsme pozvolna organizovat první dětské
tréninky, najali první trenéry a zorganizovali první amatérský turnaj. Díky mravenčí
práci se nám podařilo během jedné sezóny naplnit kapacitu dětské akademie dětí,
vytyčit pravidelnost squashových turnajů pro amatéry a zorganizovat několik
závodních turnajů profesionálních hráčů. Ruku v ruce s těmito úspěchy běžel náš
projekt Ostravská squashová liga, který je určen všem amatérským hráčům na území
Ostravska a okolí a ve kterém se pravidelně setkávají hráči ligy v nalosovaných
skupinách, aby v přátelské atmosféře poměřili své herní síly.
V uplynulém roce 2015 se nám podařil hlavní směr naší činnosti stabilizovat a
vytvořili jsme tak důstojné podmínky jak pro amatérský, tak pro závodní sport.
2. INFORMACE O AKTIVITÁCH V ROCE 2015
OSTRAVA SQUASH KLUB zaznamenal v uplynulém roce velký rozmach a také
stabilizaci hlavních činností. Za zmínku stojí jmenovat projekty, které svým
významem nejpřesněji naplňují poslání klubu. Jedná se především o:

1. Sportovní squashová akademie
Aktuální členská základna čítá přes 900 členů. Součástí trenérské práce je
motivace dítěte k pohybu s respektem k individuálním potřebám, principu hry a
potěšení z fyzického úsilí. Každé dva měsíce organizujeme společné akce pro
všechny členy klubu na území Ostravska za účelem budování týmového ducha.
Jedná se například o společné lezení na boulderu, plavání, kruhové tréninky a
jiné.
www.detskaakademie.cz
2. Ostravská squashová liga

Jedná se již o sedmý ročník organizované amatérské soutěže, kde jsou každý měsíc
správcem ligy nalosovány herní skupiny, rozeslány emailem a poté časy utkání
zakotveny v rezervačních systémech jednotlivých sportovních centrech napříč
Ostravou. Ročně je odehráno více než 6.000 utkání. Návštěvnost webových
stránek činila 67 278 přístupů.
www.OstravaZijeSportem.cz
3. Squashová spolupráce se školami
Klub je pyšný na celoroční sportovní spolupráci se základními a středními školami. V
roce 2015 prošlo sportovním centrem FAJNE, kde má klub své sídlo, více než 3.500
žáků základních a středních škol na území města Ostravy, například ZŠ Valčíka, ZŠ
A.Hrdličky, ZŠ Gen. Škarvady, ZŠ Šoupala. Díky široké základně trenérů se klubu
dlouhodobě daří uspokojit i akce v rozsahu stovek účastníků – například oblíbené
sportovní dny základních a středních škol, kdy se v jednom dopoledni, v jednom
sportovním centru sejde celý první či druhý stupeň (cca 160 žáků najednou).
4. Seriál amatérských turnajů
V rámci seriálu turnajů, které klub organizuje, je odehráno ročně více než 7.000
utkání. Turnaje klub pořádá několikrát měsíčně a to jak pro začátečníky i hráče.
Turnaje se těší velké oblibě díky modernímu prostřední a profesionální organizaci
s organizátorem, občerstvením a cenami pro vítěze.
www.squashovaliga.cz
3. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
a ) Rozvaha
Aktiva + pasiva
Hlavním zdrojem příjmů klubu jsou členské příspěvky, dotace a dary. Dlouhodobým
hmotným ani nehmotným majetkem klub nedisponuje. Předmětem hlavní činnosti
není prodej zboží, klub tedy nevede sklad. Klub neinvestuje, nedisponuje
dlouhodobým finančním majetkem. Vzhledem k měsíčnímu vypořádání s plátci
členských příspěvků a dodavatelů nemá klub povětšinou žádné dlouhodobé
pohledávky, občasně krátkodobé.

b ) Výkaz zisku a ztráty
Náklady
Mezi největší náklady klubu patří náklady na pronájem, režijní spotřební
materiál, náklady na správu internetové aplikace amatérské ligy a sportovní
akademie a osobní náklady.
Číselně:Pronájem (vstupy a nájmy sportovišť, registrace ke svazu, pronájem fitness
prostor pro kondiční přípravu, zázemí a šatny)
416.650,Režijní spotřební materiál (ceny pro vítěze turnajů, sportovní vybavení pro akademii
– žíněnky, rakety, squashové míče, fitness doplňky)
48.170,Služby sportovní povahy (osobní náklady mzdové – odměna trenérům a
organizátorům)
1 481 635,Internetové aplikace, domény a jejich správa (domény www.detskaakademie.cz,
www.ostravazijesportem.cz, www.squashovaliga.cz, programátor)
83.961,Další náklady
Reklama, inzerce (rádiové spoty na rádiu Helax, internetová reklama)
Právní, účetní a poradenské služby (vedení účetnictví aj.)
38.832,-Výnosy
Největší část výnosů klubu tvoří členské příspěvky a provozní dotace.
Číselně:
Členské příspěvky
631.685,Provozní dotace
322.176,Další výnosy
80.780,Tržby z prodeje sportovního zboží (squashové míče)
15.580,c ) Výsledovka
Hospodaření klubu je vyrovnané, klub se svými finančními příjmy i výdaji disponuje
se vší rozvážností a snaží se své aktivity maximálně směřovat k tomu, aby byly z části,
nebo zcela finančně soběstačné. Jsou ovšem oblasti (junioři, amatérští sportovci),
které se klub svou činností snaží podpořit a shání na jejich aktivity finance. Díky tomu
je umožněn rozvoj aktivit a jejich dlouhodobá udržitelnost. Cílem klubu je aktivní
obyčejný občan, jemuž se sport stane celoživotním partnerem.
Sestavil: Michaela Hrázská
Schválil: Dobroslav Vlček – předseda klubu
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