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1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČLENSKÉ SCHŮZE A VÝBORU SPOLKU

Pro rok 2014 byla členská schůze, výbor spolku a kontrolní komise v níže uvedeném složení.
Na konci roku 2013 původní občanské sdružení dle zákona změnilo název na „Glottis z.s.“ a
tím byl předsedou dán podnět k diskuzi o případné změně složení. Všichni členové vyjádřili
své stanovisko zachovat stejné složení i pro rok 2014. Volbou na zasedání členské schůze a
na zasedání výboru dle zápisu je složení následující na dobu 5 let. 

1.1 SLOŽENÍ VÝBORU 2014

Předseda: Bc. Vojtěch Polanský 
Místopředseda: Jiří Bergman 
Pokladník: Ivana Bergmanová 

1.2  SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE 2014

Předseda : 

Ing. Vít Navrátil 
Člen kontrolní komise: 

Martina Ondrovičová 
Člen kontrolní komise:

Kateřina Semerádová

1.3 STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY 
Stav členské základny k 31.12.2014 

- řádní členové: Jiří Bergman, Vít Navrátil, Martina Ondrovičová, Ivana Ondrovičová,
Vojtěch Polanský, Kateřina Semerádová (6) 

- členové čekatelé: Lucie Demčáková (1) 
Změny v průběhu roku: 

1 - přijati za čekatele: 0
2 - přijati za řádné členy: 0
1 - ukončení čekatelské lhůty a přijetí za členy: 0 
2 - ukončení členství: 0 

  zrušení čekatelství: 0
- změna jména z důvodu sňatku: 0

V r. 2014 nebyly stanoveny a odvedeny žádné členské příspěvky za osobu. 



1.4 ČLENSKÉ SCHŮZE A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
V r. 2014 se konalo 3 (tři) zasedání 

11. 1. 2014 – I. zasedání Členské schůze
11. 1. 2014 – I. zasedání Výboru spolku
12. 1. 2014 – Mimořádné zasedání Výboru spolku

Na zasedáních se projednávaly především organizační záležitosti a všechny zápisy jsou
zveřejněny na webových stránkách http://www.glottis.org. Činnost výboru je především v
organizaci provozu, zajištění a přípravách provozu. Veškeré dokumentace a organizační
potřeby, které je nutné schválit  na schůzi výboru, nebo se předkládají  Členské schůzi
jsou předem konzultovány s členy výboru a připravovány tak aby byl schvalovací proces
co nejjednodušší. Členové výboru dále konzultují závažné kroky provozu, které nejsou
nutné zvlášť schvalovat, s kontrolní komisí. Pracovní schůzky se provádějí dle potřeby a
je na nich přítomna podstatná část členů. Na schůzce se operativně projednávají i nutné
organizační  problémy.  Procedurálně jsou na zasedání  výboru zváni  členové kontrolní
komise jako hosté s možností vyjádřit se v diskuzi. Zasedání Výboru spolku v roce 2014
se konalo pouze dvakrát a to především z nutnosti schvalování. Většina úkonů se řešila
v rámci pravomocí jednotlivých členů výboru. 

1.5 VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE 
Předseda a členové 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.  Je  nutné  provést  dokončení  zápisu  spolku  do
spolkového rejstříku. 

Komise navrhuje a přikazuje zveřejnit dokument na webových stránkách:  Výroční zprávu
2014 (tento dokument) 

Ing. Vít Navrátil – předseda kontrolní komise 

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO KROUŽKU 
Členové kroužku jsou účastníci činnosti zapsaného spolku bez rozhodovacích pravomocí. Za
účast  a vzdělávání  se,  přispívají  na  činnost  částkou,  která  je  určena Výborem spolku a
schválena Členskou schůzí. V roce 2014 fungoval kroužek mažoretek, který měl tři skupiny.
Nebyl otevřen žádný další zájmový kroužek zaměřený na jinou aktivitu.

2.1 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NA ROK 2015 

2.1.1 Nejmladší  skupina mažoretek (Přípravka)



Přípravka:  Trenérka  Michaela  Čejková  pod  dohledem  Ivany  Bergmanové  či  Martiny
Ondrovičové.

Děvčata se seznamují s prací s hůlkou, procvičují koordinaci těla, učí se nejjednodušší cviky
s hůlkou, výhozy a jednoduché choreografie. Intenzivní procvičování levé ruky -> vyvážení
PR a LR, výuka nových rollsů, začátky twirlingu. Aktivní příprava pro soutěžení v roce 2015.
Tvoření choreografie pro účely vystoupení.

Tréninky pondělí 17:00 – 18:30, čtvrtek 16:30 – 18:00

2.1.2 Mladší  skupina mažoretek – (P3 – Pusinky3)

Pusinky 3.: trenérka Kateřina Semerádová

Tvorba nových choreografií pro rok 2015, pochodové defilé o pódiová formace. Nácvik a 
zdokonalení koordinace těla. Intenzivní práce LR. Nácvik vertikálních a horizontálních prvků, 
aktivní twirling. Taneční průprava. Tvorba choreografií sóla a dua. Opakování choreografie z 
loňského roku pro účast v mezinárodní soutěži IMC.

Nominace nejlepších do soutěže sóla a dua -> zdokonalení v těchto disciplínách. Příprava
pro absolvování soutěží a vystoupení.

Tréninky pondělí 17:00 – 18:30, čtvrtek 16:30 – 18:00

2.1.3 Starší skupina mažoretek – (P1 – Pusinky1)

Pusinky 1.: trenérka Ivana Bergmanová, Martina Ondrovičová

Spojení skupin P1 a P2 do jedné formace P1 z důvodu efektivity tréninků. Tvorba nových 
choreografií pro rok 2015, pochodové defilé a pódiová formace. Intenzivní taneční průprava 
a nácvik twirlingových prvků. Příprava pro absolvování soutěží a vystoupení. Opakování 
choreografie z loňského roku pro účast v mezinárodní soutěži IMC. Tvorba choreografií sóla 
a dua.

Nominace nejlepších do soutěže sóla a dua -> zdokonalení v těchto disciplínách. 
Prohlubování trenérských zkušeností u trenérek skupiny P3, Přípravky a trenérek jednotlivců 
a dvojic.

Tréninky čtvrtek 18:30 – 20:00, soboty nepravidelně 09:00 – 12:00

2.1.4 ZÁKLADNÍ ROZVRH – FIXNĚ  (odlišnost  času dle příchodu)

16:15 – 16:30 příchod trenérů, otevření WC
16:30 – 16:45 rozcvička
16:45 – 17:00 opakování z předchozí hodiny
17:00 – 17:15 hra + pauza
17:15 – 18:30 tvorba choreografie + nácvik a vysvětlení nových cviků

Pauzy mezi jednotlivými oddíly nesmí být delší než 5 minut, děti mají čas pouze na WC a 
malé občerstvení.
Po každém tréninku, s účinností od 01. 01. 2014 je proveden zápis přítomnými trenéry – 
zápis obsahuje co se na tréninku děje, co nového se děti naučily či nenaučily, zda byl splněn



Plán činnosti. Případný úraz či zranění bude zaznamenáno. Musí být prokazatelný celý 
průběh a obsah tréninku.

Před soutěží zvýšená intenzita tréninků, rovnoměrně se dělí o tyto tréninky jednotlivé 
skupiny.

2.1.5 Trenéři  a jej ich a certifikace pro rok 2015

Pusinky 1.: Ivana Bergmanová, Martina Ondrovičová,  
Certifikát sportovní přípravy dětí UK Praha

Pusinky 3.: Kateřina Semerádová,
Školení pro začínající vedoucí NBTA

Přípravka:  Michaela Čejková,
bez certifikace, pouze interní školení a práce pod dohledem

Sóla a Dua:  Karla Zelinková, Erika Slámová, Lucie Demčáková,
Školení pro začínající vedoucí NBTA

2.2 SPLNĚNÍ PLÁNU V ROCE 2014  
Stav k 31.12.2014 

- školení a počet školených osob: 

únor 2014 – Poděbrady – seminář twirlingu s francouzskou lektorkou - Kateřina 
Semerádová, Martina Ondrovičová, Karla Zelinková, Erika Slámová, Ivana Bergmanová  (5)

červen 2014 – Brno – školení Českého červeného kříže, 
Zdravotník zotavovacích akcí – Kateřina Semerádová (1)

červenec 2014 – Nový Bydžov – školení twirlingu s italským a španělským lektorem,
- Kateřina Semerádová, Martina Ondrovičová, Adriana Doležalová, Adéla Valešová (4)

 -taneční průpravy: 
lektor Michal Janč - taneční škola Danza - 11. lekcí v průběhu roku 2014  (11) 

-počet provedených tréninků: skupiny     – (102) trénink je v rozsahu 3h 
sóla a dua     – (71) trénink je v rozsahu 2,5h

-počet členů kroužku: nejmladší skupina   – (6) členů
mladší skupina   – (15) členů 
starší skupina – (21) členů 

-celkový počet odtrénovaných hodin : (483,5) 

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.



2.3 ZPRÁVA HOSPODÁŘE 
Přehled příjmů a výdajů 

Příjmy členské příspěvky - školné  114890,00 Kč
dotace 37000,00 Kč
dary, reklama 40000,00 Kč
vystoupení 8893,00 Kč
úroky účet 0,00 Kč
semináře,školení, taneční průpravy,soutěže, soustředění 159520,00 Kč
mimořádné příjmy 35065,40 Kč

Celkem 395368,40 Kč

Výdaje provozní výdaje     51057,00 Kč
poplatky 8070,00 Kč
doprava 66619,00 Kč
nájemné 14795,00 Kč
Náčiní, kostýmy 61326,00 Kč
semináře,školení, taneční průpravy,soutěže 100862,00 Kč 
Ostatní, soustředění, stravné 132759,00 Kč

Celkem 435488,00 Kč

Finanční prostředky Glottis z.s.
zůstatek a převod z r. 2013 95638,40 Kč
k 31.12.2014 -4821,20 Kč
Fond odměn          - vklad 2014: 10000,- 20000,00 Kč
Rezervní fond       - vklad 2014: 20000,- 40000,00 Kč

Čisté jmění z.s. k 31. 12. 2014 celkem 55518,80 Kč

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

2.4 ZPRÁVA POKLADNÍKA 
Pokladní hotovost

Pokladní hotovost k 31.12.2013 7506,00 Kč
Celkové příjmy za rok 2014 119748,00 Kč
Celkové výdaje za rok 2014 138124,00 Kč
Pokladní hotovost k 31. 12. 2014 celkem -10870,00 Kč

Běžný účet
Stav účtu k 31. 12. 2013 58132,39 Kč



Celkové příjmy za rok 2014 291294,00 Kč
Celkové výdaje za rok 2014 313347,60 Kč
Stav účtu k 31. 12. 2014 celkem 36388,79 Kč

Bc. Vojtěch Polanský – předseda výboru, Ivana Bergmanová – pokladník 

2.5 VYJÁDŘENÍ HOSPODÁŘE
V roce 2014 došlo oproti plánu k poklesu příjmů z darů a k navýšení výdajů. Došlo však také
k  opětovné  nutnosti  investovat  do  obnovení  základních  potřeb  provozu,  provozního
materiálu, cvičebních pomůcek a oděvů. Účastí na vrcholových soutěžích byly prostředky od
sponzorů a jejich nemalá část použita na jejich zabezpečení. Poměrnou část financí bylo
opět nutné investovat z vlastních zdrojů. Dle plánu došlo k nákupu kancelářské techniky a
sdílení dat mezi všemi členy spolku. Oproti plánu došlo k nárůstu výdajů na školení. I přesto
jsme byli schopni dle plánu navýšit o 100% fond rezerv a odměn.

V důsledku ukončení  roku také došlo ke schválené aktivitě  pokladníka,  kdy vložil  vlastní
prostředky do nákupu v hotovosti a tím způsobil zápornou bilanci pokladny ve výši -10870,00
Kč. Tato záporná hodnota bude dorovnána vrácením prostředků po výběru z bankovního
účtu a vkladu do pokladny a následném vyplacení v roce 2015.  

Rok 2014 uzavíral z.s.. ztrátou  ve výši  -61 860,00 Kč . Tato částka představuje součet
ztrát  I  za předchozí  roky.  Přestože se dle  předchozí  ztráty v roce 2012 a 2013 v plánu
počítalo  s  ukončením roku  beze  ztrát,  snížením příjmů téměř  o  250000,-  se  promítlo  v
celkové bilanci. Opět se ukázala nutnost tvorby rezerv pro tyto finanční výkyvy a tento plán je
dodržován.  Navýšená  ztráta  cca  -20000,-  za  rok  2014  představuje  především  vklad  do
rezervních fondů. Při celkovém hodnocení byly všechny investice, školení, ale i motivační
odměny nutné a nezbytné pro další rozvoj. Pro rok 2015 se předpokládají minimální investice
úměrné příjmům a ukončení roku beze ztrát. Z dlouhodobého hlediska je hospodaření z.s.
vyrovnané a beze ztrát. Přesto budou na rok 2015 naplánována úsporná opatření vedoucí k
dorovnání ztrát z předchozích tří let. 

Bc.Vojtěch Polanský – předseda výboru

2.6 VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE
Majetkem Glottis z.s., 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 výboru tak
jak bylo dohodnuto na zasedání Členské schůze dne 11. 1. 2014, bylo dohodnuto provádět
po  dobu  stejné  situace  kontrolu  hospodaření  a  činnosti  z.s.  kdykoliv  v  průběhu  roku  a
členských schůzích na základě ročních zpráv a předkládaných rozpočtů. Funkce hospodáře
je  zastupována  předsedou  výboru,  který  navrhuje  rozpočet  na  další  rok  a  tento  pak
předkládá  po  projednání  ve  výboru  ke  schválení  Členské  schůzi.  Funkce  pokladníka  je
volena. Pokladník je kontrolován předsedou výboru v rámci jeho pravomocí a konzultován s
předsedou  kontrolní  komise.  Činnost  pokladníka  je  vázána  úzkou  spoluprací  s  oběma
předsedy. 

K činnosti zapsaného spolku  v r. 2014 byly členskou schůzí přijaty následující závěry: Práce
z.s. se řídila schváleným plánem činnosti na rok 2014, byla zaměřena zejména na výuku
nových  choreografických  prvků,  intenzivní  přípravu  na  reprezentační  soutěže  a  přípravu



nových trenérů. Odvod školného za rok 2014 byl  proveden ode všech členů zájmového
kroužku mažoretek, případné nedoplatky jsou v řešení pokladníka v součinnosti s předsedou
kontrolní komise. Předložená pokladní kniha a pokladní doklady byly shledány v pořádku,
finanční hotovost uváděná v pokladní knize souhlasí se skutečností. Předběžná inventura
majetku  z.s.  evidovaného  k  31.12.2014  byla  provedena  dne  10.1.2015,  zápis  o  jejím
provedení nebyl pořízen z důvodu absence majetku. Při celkovém zhodnocení činnosti z.s.
lze konstatovat, že všechny finanční prostředky byly vynakládány uvážlivě a odpovědně a
činnost  z.s.  probíhala  v  souladu  se  stanovami  a  organizačním  řádem  Glottis  z.s.
Inventarizace veškerého materiálu je naplánována ke konci roku 2015.

Ing. Vít Navrátil – předseda kontrolní komise 

3 ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 
Zapsaný spolek navázal spolupráci s těmito organizacemi: 

- V roce 2014 nebyla žádná spolupráce s ostatními organizacemi, a to zejména 
z důvodů nezájmu protistran. Z podnětu předsedy bylo místopředsedou osloveno 
několik organizací s nabídkou spolupráce –či společných akcí. Tyto nabídky se zatím
nesetkaly s kladnou odezvou.  

4 PROPAGAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
Vzdělávací  činnost  je  tak  jako  v předchozím  roce  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.

5 OSTATNÍ

5.1 VLASTNÍ ŠKOLENÍ 
V  průběhu  školního  roku  na  trénincích  mladší  skupiny  mažoretek  jsou  průběžně
proškolovány hlavní trenérkou Ivanou Bergmanovou děvčata: Kateřina Semerádová, Karla
Zelinková, Lucie Demčáková, Erika Slámová, Nikola Valešová a Michaela Čejková. Účastní
se tréninků mladší skupiny a aktivně se zapojují do trenérství. 

Zpracoval: Polanský 



Zpráva byla projednána a schválena Členskou schůzí, která se konala v Kralicích nad 
Oslavou dne 11. 10. 2015.  

.......................................... 
Jiří Bergman

.......................................... 
Vít Navrátil

.......................................... 
Ivana Ondrovičová

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

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



.......................................... 
Kateřina Semerádová
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