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1 ZPRÁVA  O  ČINNOSTI PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU 

 
Přípravný výbor ve složení:  
Bc. Vojtěch Polanský – člen přípravného výboru (zmocněnec oprávněný jednat jménem 
přípravného výboru), Jiří Bergman – člen přípravného výboru,  
Ivana Ondrovičová – členka přípravného výboru 
 
Dne 1.srpna 2010 podali návrh na registraci občanského sdružení (dále jen o.s.) 
v souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a cílem sdružení na  „Rozvoj 
kulturních a volnočasových aktivit pro dospělé, děti a mládež“.  
 
Dne 19.srpna 2010 bylo o.s. zaregistrováno na MVČR a bylo mu přiděleno  
IČO : 22858725 
 
Dne 25. srpna 2010 přípravný výbor konstatuje, že zakládajícími členy sdružení jsou:  
Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Bc. Vojtěch Polanský, Ing. Vít Navrátil. 
 
 

2 ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VALNÉ HROMADY A RADY SDRUŽENÍ  

2.1 SLOŽENÍ RADY 2010 

Předseda:  Bc.Vojtěch Polanský 
Místopředseda: Jiří Bergman 
Člen rady:  Ivana Ondrovičová 

2.2 SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE 2010 

Předseda :  Ing.Vít Navrátil 
Člen revizní komise: Martina Ondrovičová 

2.3 STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY 

 
Stav členské základny k 31.12.2010 

- řádní členové: Jiří Bergman, Vít Navrátil, Martina Ondrovičová, Ivana Ondrovičová, 
Vojtěch Polanský, (5) 

- členové čekatelé: 0 
Změny v průběhu roku : 

- přijati za čekatele: 0 
- přijati za řádné členy: Martina Ondrovičová (1) 
- ukončení čekatelské lhůty a přijetí za členy: 0 
- ukončení členství: 0 
- zrušení čekatelství: 0 

 
V r. 2010 nebyly stanoveny a odvedeny žádné členské příspěvky za osobu. 
 
 



 
2.4 ČLENSKÉ SCHŮZE A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

V r. 2010 se konalo 5 (pět) zasedání 
 
25.08.2010 – Ustanovující schůze a I zasedání Valné hromady 
25.08.2010 – I   Zasedání rady 
24.09.2010 – II  Zasedání rady 
30.10.2010 – II  Zasedání Valné hromady 
27.12.2010 – III Zasedání Valné hromady 
 

Na zasedáních se projednávaly především organizační záležitosti a všechny zápisy jsou 
zveřejněny na webových stránkách http://obcanskesdruzeni-glottis.webnode.cz .  
Činnost rady je především v organizaci provozu, zajištění a přípravách provozu. Veškeré 
dokumentace a organizační potřeby, které je nutné schválit na schůzi rady, nebo se 
předkládají valné hromadě jsou předem konzultovány s členy rady a připravovány tak aby 
byl schvalovací proces co nejjednodušší. Členové rady dále konzultují závažné kroky 
provozu, které nejsou nutné zvlášť schvalovat s revizní komisí. Pracovní schůzky se 
provádějí dle potřeby a je na nich přítomna podstatná část členů. Na schůzce se operativně 
projednávají i nutné organizační problémy. 

2.5 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE 

Předseda a člen revizní komise byli přítomni na všech zasedáních, schůzích a byli 
informováni o všech krocích rady. Zkontrolovali veškerou předloženou a schvalovanou 
dokumentaci a neshledali žádné závažné pochybení.  
 
Komise navrhuje a přikazuje zaslat (4) čtyři dokumenty na MVČR  :   
Výroční zprávu 2010 (tento dokument), Zápis ze dne 25.08.2010 – Ustanovující schůze a I 
zasedání Valné hromady, Zápis ze dne 30.10.2010 – II  Zasedání Valné hromady, 
Opravené stanovy o.s. 
 

Ing.Vít Navrátil – předseda revizní komise 
 

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO KROUŽKU  
 
Dne 25.srpna 2010 byl ustanoven zájmový kroužek mažoretek a stávající uskupení, které 
fungovalo pod fyzickou osobou Vojtěch Polanský (dále jen FO), převedeno pod občanské 
sdružení – zájmový kroužek. Náčiní a kostýmy byly dlouhodobě zapůjčeny od FO. Činnost 
kroužku byla ukončena FO ke konci srpna a z této činnosti byl finanční zůstatek 0,-.  
 
Členové kroužku jsou účastníci činnosti občanského sdružení bez rozhodovacích 
pravomocí. Za účast a vzdělávání se, přispívají na činnost částkou, která je určena Radou 
o.s. a schválena Valnou hromadou.  

3.1 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NA ROK 2010, 2011  

3.1.1 Mladší skupina mažoretek – trenérka Martina Ondrovičová 

Pusinky 2.: 
opakování choreografií z roku 2009 (vedeno pod FO) 
opakování provedené práce ze soustředění 2010  (vedeno pod FO) 
doučení cviků a choreografií děvčat, která se nezúčastnila soustředění (vedeno pod FO) 
intenzivní příprava na Národní šampionát mažoretek 2011 
intenzivní příprava na vystoupení v průběhu roku 
proškolení nejlepších článků týmů v oblasti twirlingu 



 
tvorba nových choreografií a cviků, taneční průprava 
plánovaná účast na soutěžích skupin – vyhlášené asociací NBTA, dále plánovaná účast sóla 
a dua -> nominace nejlepších členů, s nejpreciznějšími choreografiemi 

3.1.2 Starší skupina mažoretek – trenérka Ivana Ondrovičová 

 
Pusinky 1.: 
opakování choregrafií z roku 2009 a 2008 (pochodové defilé, pódiové formace, pompony) 
opakování provedené práce ze soustředění 2010  
doučení cviků a choreografií děvčat, která se nezúčastnila soustředění 
intenzivní příprava na Národní šampionát mažoretek 2011 – skupiny, sóla a dua 
intenzivní příprava na vystoupení v průběhu roku 
proškolení nejlepších článků týmů v oblasti twirlingu 
intenzivní proškolování zájemců pro trénování, tj. pomoc při tréninku skupiny  Pusinky 2. – 
získávání trenérských zkušeností 
proškolení nominovaných v oblasti trenérství 
proškolení nejlepších článků týmů v oblasti twirlingu 
tvorba nových choreografií a cviků, taneční průprava 
plánovaná účast na soutěžích skupin – vyhlášené asociací NBTA, dále plánovaná účast sóla 
a dua -> nominace nejlepších členů, s nejpreciznějšími choreografiemi 

3.2 SPLNĚNÍ PLÁNU V ROCE 2010  

Stav k 31.12.2010 
 

- školení a počet školených osob:  
6.-7.11.2010  Lomnice nad Popelkou - seminář pro začínající mažoretkové vedoucí. 
Ivana Ondrovičová, Martina Ondrovičová, Erika Slámová, Lucie Demčáková,  
Kateřina Semerádová   (5) 

 
- taneční průpravy:  

lektor Michal Janč - taneční škola Danza - 1. lekce v říjnu 2010  (1) 
 

 
-počet provedených tréninků:    skupiny – (31)  trénink je v rozsahu 3h    

                                                            sóla a dua – (24)  trénink je v rozsahu 2,5h 
 
- počet členů kroužku:                mladší skupina – (15) členů 

                                                                starší skupina – (20) členů 
             
- celkový počet odtrénovaných hodin : (153) 
 

Tréninky jsou zpravidla v pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu. 
 

Činnost kroužku je určena školním rokem. Tréninkový plán je plněn průběžně dle 
jednotlivých bodů a potřeby. Nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

4.1 ZPRÁVA HOSPODÁŘE 

Přehled příjmů a výdajů   
 
Příjmy 
 členské příspěvky – školné 52995,00 Kč 
 dotace 5000,00  Kč 
 dary, reklama, 40500,00 Kč 
 vystoupení 12300,00 Kč 
 úroky účet 2,11 Kč 
 Celkem 110797,11  Kč 
 
Výdaje 
 provozní výdaje 2984,00 Kč 
 poplatky účet 1176,00 Kč 
 doprava 400,00 Kč 
 nájemné 2800,00 Kč 
 náčiní 2532,77 Kč 
 semináře,školení, taneční průpravy 6100,00 Kč 
 Celkem 15992,77 Kč 
  
 0,00  Kč 
  
Finanční prostředky o.s. Glottis celkem  

k 25.8.2010 0,00 Kč 
k 31.12.2010 94804,34 Kč 

  
  
Čisté jmění o.s. k 31.12.2010 celkem 94804,34 Kč 

 
Jednotlivé položky hmotného majetku budou zpravidla podrobněji uvedeny ve zprávě o 
provedené inventarizaci. 
Přijaté a vynaložené finanční prostředky jsou podrobně popsány v rozpočtu. 

4.2 ZPRÁVA POKLADNÍKA  

Pokladní hotovost   

Pokladní hotovost k 25.8.2010 celkem 0,00 Kč 
Celkové příjmy za rok 2010 29500,00 Kč 
Celkové výdaje za rok 2010 18088,00 Kč 
Pokladní hotovost k 31.12.2010 celkem 11412,00 Kč 

 

Běžný účet   

Stav účtu k 25.8.2010 celkem 0,00 Kč 
Celkové příjmy za rok 2010 91298,34 Kč 
Celkové výdaje za rok 2010 7906,0 Kč 
Stav účtu k 31.12.2010 celkem 83392,34 Kč 
   
Bc.Vojtěch Polanský – předseda rady , Ivana Ondrovičová - pokladník 



 
4.3 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE 

Majetkem občanského sdružení Glottis jsou pouze dříve pořízené nebo dlouhodobě 
zapůjčené bez finančního nároku a evidenčně každoročně převáděné spotřební položky 
(předměty), nepodléhající majetkové správě, ani vykazování v rámci finanční osnovy.  
Finančními prostředky disponujeme pouze do výše limitu stanoveného pro pokladní hotovost 
a nakládáme jimi jen proti platebním dokladům.  
Vzhledem k oprávnění kontrolovat a pozorovat činnost rady tak jak bylo dohodnuto na 
zasedání Valné hromady dne 30.10.2010, bylo dohodnuto provádět po dobu stejné situace 
kontrolu hospodaření a činnosti o.s. kdykoliv v průběhu roku a výročních schůzích na 
základě ročních zpráv a předkládaných rozpočtů. Funkce hospodáře je zastupována 
předsedou rady,který navrhuje rozpočet na další rok a tento pak předkládá po projednání 
v radě ke schválení valné hromadě. Funkce pokladníka není volena. Pokladník je určen 
předsedou rady v rámci jeho pravomocí a konzultován s předsedou revizní komise. Činnost 
pokladníka je vázána úzkou spoluprací s oběma předsedy. 
 
K činnosti občanského sdružení v r. 2010 byly členskou schůzí přijaty následující závěry: 
Práce o.s. se řídila schváleným plánem činnosti na rok 2010, byla zaměřena zejména na 
výuku nových choreografických prvků, intenzivní přípravu na reprezentační soutěže a 
přípravu nových trenérů.  
Odvod členských příspěvků- školného za rok 2010 byl proveden ode všech členů zájmového 
kroužku mažoretek. 
Předložená pokladní kniha a pokladní doklady byly shledány v pořádku, finanční hotovost 
uváděná v pokladní knize souhlasí se skutečností. 
Předběžná inventura majetku o.s. evidovaného k 31.12.2010 byla provedena dne 5.1.2011 
zápis o jejím provedení nebyl pořízen z důvodu absence majetku.  
Při celkovém zhodnocení činnosti o.s. lze konstatovat, že všechny finanční prostředky byly 
vynakládány uvážlivě a odpovědně a činnost o.s. probíhala v souladu se stanovami a 
organizačním řádem o.s. Glottis. 
 

Ing.Vít Navrátil – předseda revizní komise 
 
 
 
 
 
 

5 ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 
 
Občanské sdružení navázalo spolupráci  s těmito organizacemi: 
 

- Mažoretky Crazy Girls Kyjov: vedoucí Ivona Válková  
proškolování tréninkové techniky a předávání zkušeností z naší strany, společné 
aktivity a organizace soustředění. 

 

6 PROPAGAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  
 
Vzdělávací činnost je zaměřena především na školení, jiné vzdělávací akce nejsou. 
 
Propagační činnost zaměřena na webové stránky – informační charakter a nabídky 
vystoupení, které byly rozeslány na obce - Říčany, Domašov, Rudka, Říčky, Ostrovačice, 
Troubsko, Veverské Knínice. Dále jsou vystoupení nabízena za úplatu verbálně. Tato 
činnost nebyla zatím organizována ani specifikována a byla ošetřena pouze vzorem smluv a 
žádostí.  
 
 
 



 
7 OSTATNÍ 

7.1 VLASTNÍ ŠKOLENÍ 

V průběhu školního roku na trénincích mladší skupiny mažoretek jsou průběžně 
proškolovány hlavní trenérkou Ivanou Ondrovičovou děvčata: Kateřina Semerádová, Karla 
Zelinková, Lucie Demčáková a Erika Slámová. Účastní se tréninků mladší skupiny a aktivně 
se zapojují do trenérství. Z jejich strany vidíme zájem -> chtějí otevřít příští rok přípravku 
mažoretek. 
 
 
Zpracoval:  Polanský 
 
 
 
Zpráva byla projednána a schválena výroční schůzí valné hromady, která se konala 
v Kralicích nad Oslavou dne 20.4.2011.  
 

 
 

 
.......................................... 

Jiří Bergman 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Vít Navrátil 
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Ivana Ondrovičová 

 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Martina Ondrovičová 

 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Vojtěch Polanský 


