
 
 
 
 
 

Výroční zpráva VK Raškovice z.s. za rok 2018 
 
 
 
 
Výroční zpráva je zpracována za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 na základě vyhodnocení činnosti VK 
Raškovice. Její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady a byla schválena Valnou 
hromadou VK Raškovice konanou dne 14. 6. 2018. 
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Základní údaje a organizační struktura 
 
 
Název:    VK Raškovice z.s. 
Právní forma (spolek, apod.)  spolek 
IČO:    26578484 
Sídlo:    Raškovice 464, 739 04 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna č.ú. 4205787319/0800 
Email, mobil/telefon:  info@vkraskovice.cz, +420 603 294 671 
WWW:    www.vkraskovice.cz 
Doručovací adresa:  Raškovice 464, 739 04 
     
Osoba, oprávněná jednat za VK Raškovice: 
Titul, jméno, příjmení:  Ing. Zbyněk Sonnek  
Email, mobil/telefon:  info@vkraskovice.cz, +420 603 294 671 
Adresa:    Raškovice 464, 739 04 
Právní důvod zastupování: předseda spolku zvolen Valnou hromadou dle platného OZ dne 20.6.2014 
 
 
Nejvyšším řídícím orgánem VK Raškovice je Valná hromada. 
 
Výkonný výbor: 
Předseda:   Ing. Zbyněk Sonnek 
Místopředseda:   Jiří Biolek 
Ekonom:   Ing. Dagmar Dvořáková 
Sekretář:   Ing. Šárka Sonnková 
Člen:    Hana Felcmanová 
 
Revizní komise: 
Předsedkyně:   PaedDr. Alena Vrublová 
Člen:    Eva Blahutová 
Člen:    Vojtěch Biolek  
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Profil VK Raškovice 
 
VK Raškovicemá bohatou historii, patří mezi nejstarší volejbalové kluby v ČR. Činnost zahájil v r. 1953, 
nejprve pod hlavičkou TJ Sokol Pražmo- Raškovice, následně jako TJ Pražmo-Raškovice a od 1. 1. 2009 jako 
VK Raškovice. 
 
VK Raškovice je členem České unie sportu (Českého volejbalového svazu) a České asociace Sport pro 
všechny. Hlavní činností je výkonnostní volejbal. Řadu dalších sportovních a pohybových činností (aerobic, 
cvičení s dětmi) pro veřejnost bez omezení věku provozuje pod hlavičkou ČASPV. 
 
Ve VK Raškovice se dlouhodobě specializujeme na práci s dětmi a mládeží ve věku 6-18 let z Raškovic, 
Pražma, Vyšních Lhot, Morávky, Krásné, Skalice, Dobratic a Dobré, se kterými hrajeme postupně veškeré 
dostupné volejbalové soutěže včetně krajských soutěží. Systematicky se věnujeme všem dětem bez rozdílu 
sportovních schopností. Talenty pak posouváme do sportovních center např. Ostravy, Frýdku- Místku apod., 
kteří již hrají ligové soutěže. 
  
VK Raškovice mají k dispozici kvalitní technické a sportovní zázemí. Disponujeme sportovním areálem, 
tréninkovými pomůckami na vysoké úrovni, je rozestavěná víceúčelová sportovní hala. 
 
Turnaje organizované VK pro mládež a dospělé jsou zařazeny do celostátního kalendáře. Turnaje patří 
mezi TOP 10 v ČR, tvoří zavedenou regionální značku, která propaguje obec Raškovice a Moravskoslezský 
kraj. 
 

 
Členská základna 
 
K 31. 12. 2018 VK Raškovice evidoval celkem 172 členů uvedených v seznamu ČUS z tohoto 84 dětí a 
mládeže ve věku do 18-ti let. Volejbalovému klubu dále pomáhá cca 30 dobrovolníků např. se zajištěním 
turnajů, opravami sportovního areálu apod. 
 

 

Hlavní a vedlejší činnost VK Raškovice 
 
VK Raškovice má svoji hlavní činnost vymezenou stanovami, zejména se jedná: 

1. o pravidelnou sportovní soutěžní činnost - výkonnostní volejbal pod hlavičkou ČVS, zaměřený 
zejména na děti a mládež, 

2. pravidelná aerobní cvičení pod hlavičkou ČASPV, 
3. provozování, udržování a opravy vlastního sportovní zařízení a zařízení svěřených do jeho správy 

(volejbalových kurtů včetně zázemí) a vytváření možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže. 

 
Trenérskou a cvičitelskou činnost zajišťuje 9 kvalifikovaných trenérů a cvičitelek. 
 
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval VK Raškovice také vedlejší činnost. Ve sledovaném období 
měl příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu. 
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Hlavní sportovní úspěchy 
 

• volejbalovou přípravku pro děti 1.- 3. třídy, kde se 2 trenérky zaměřují především na pohybové 
dovednosti a práci s míčem navštěvovalo celkem 15 dětí, tréninky probíhají 1x týdně 90 min. 

• ve volejbalové přípravce pro kluky a holky ze 4.-5.třídy pracují s dětmi 3 trenéři, kteří se zaměřují na 
nácvik základních individuálních volejbalových činností (odbití vrchem a spodem, podání); tréninky, 
které probíhají 2x týdně po 90-120 min, navštěvuje 12 dětí, 5. třída postupně trénuje v sezóně 
2018/2019 již 3x týdně 

• mladší žačky (5.-7.třída) trénují 2-3x týdně po 90 min., trénink pro 18 děvčat je zaměřen na rozvoj 
individuálních herních činností a základy herních činností a systémů šestkového volejbalu 

• podařilo se nám zavést samostatné tréninky mladších žáků (4.-7.třída), kteří v počtu 10 trénují 2x 
týdně po 90 min., jejich tréninky jsou zaměřeny na nácvik a rozvoj individuálních herních činností a 
hru trojkového volejbalu 

• starší žactvo 7.-9.třída (společně kluci+holky)+kadetky v počtu 16 trénuje 2-3x týdně po 90-120 
min., tréninky probíhají se dvěma trenéry a jsou zaměřeny na rozvoj herních činností družstva i 
jednotlivců, fyzickou kondici a sílu 

• děti z 1.-6.třídy se účastnily v roce 2018 všech oblastních turnajů v barevném minivolejbale 
pořádaných pod záštitou Moravskoslezského volejbalového svazu, kterých se účastní okolo 100-150 
dětí, včetně účasti na krajském postupovém kole a celostátním turnaji pořádaném v Ostravě v 
rámci Beach světoví ligy. VK Raškovice uspořádaly turnaj v barevném minivolejbale v březnu. 

• v sezóně 2017/2018 se mladší žačky účastnily celoroční soutěže krajského přeboru mladších žaček 
a obsadily celkově 8. místo z 16 zúčastněných družstev; mladší žačky se mohou chlubit opět účastí 
na MEZINÁRODNÍM TURNAJI v Přerově, kde z 8 utkání jen 2 prohrála, na turnaji obsadily 
celkově 15. místo z 24. zúčastněných družstev; také v sezóně 2018/2019 pokračujeme účastí v 
soutěži krajského přeboru mladších žaček, kde patříme k nejmladším družstvům, soutěž se účastní 
celkem 20 družstev Moravskoslezského kraje rozdělené dle kvalifikace do 5 čtyřčlenných skupin, VK 
Raškovice si svým výkonem v kvalifikaci zasloužilo umístění mezi prvních 8 družstev, kde setrvalo 
také po prvním odehraném kole 

• také starší žačky hrály v sezóně 2017/2018 krajský přebor, ve kterém se umístily na 8. místě z 28 
družstev Moravskoslezského kraje, svou účastí v této soutěži v sezóně 2018/2019 potvrzují svou 
vyrovnanou výkonnost, kdy po 2 odehraných turnajích jsou na celkovém 9. místě z 29 
týmů Moravskoslezského kraje 

• do soutěže okresního přeboru trojic smíšených družstev v sezóně 2017/2018 jsme měli přihlášena 
celkem 3 družstva, z nichž VK Raškovice B získalo stříbrné medaile , družstvo A skončilo celkově na 
3. místě a družstvo C na 8. místě z celkového počtu 19 přihlášených týmů, v sezóně 2018/2019 opět 
hrajeme stejnou soutěž se 4 družstvy A, B,C, D, po odehrané kvalifikaci, kterou jsme pořádali v naši 
hale pro 20 družstev a prvním kole obsazujeme 6., 7. ,10. a 11. místo z celkového počtu 20 týmů 

• v okresní soutěži Lumíra Hajduška trojic (duben-červen 2018), kterou hrála 3 družstva mladšího 
žactva jsme obsadili 1. místo, 5. místo a 12. místo z 20 přihlášených týmů 

• v sezóně 2018/2019 se poprvé účastníme s jedním družstvem také okresní soutěže čtverkového 
volejbalu staršího žactva 

• smíšené družstvo staršího žactva se v sezóně 2017/2018 účastnilo soutěže okresního přeboru v 
šestkovém volejbalu, ve které obsadilo celkově 2. místo z 9 družstev, stejnou soutěž hraje toto 
družstvo také v sezóně 2018/2019, kde po kvalifikačním turnaji a prvním kole je toto družstvo na 2. 
místě z 8 družstev; novinkou v sezóně 2018/2019 je účast smíšeného družstva mladšího žactva ve 
stejné okresní soutěži šestkového volejbalu 

• na podzim 2017 jsme pro mladší a starší žactvo zahájili hodinové zdravotní ranní 
tréninky zaměřené na správné držené těla, posilování středu těla a gymnastická cvičení, tento trend 
pokračoval v průběhu celého roku 2018 s účastí až 20 dětí na cvičení; také z důvodů zájmu jsme 
pořídili mnoho cvičebních a kompenzačních pomůcek - gumy, čočky, bosu, apod. 

• v sezóně 2017/2018 a 2018/2019 hrají ženy pouze okresní pohár žen 
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• v sezóně 2017/2018 hrají muži okresní soutěž mužů, kde obsadili 3. místo z 8 družstev, stejnou 
soutěž hrají také v sezóně 2018/2019 

• účast smíšeného družstva žen a mužů v sezóně 2017/2018 zajistila 6. místo z 32 družstev v soutěži 
smíšených družstev RBVL , a také v sezóně 2018/2019 se utkají se svými soupeři ve skupině Ligy A. 

 

Pracovní náplň       

• doplnění sportovního vybavení a pomůcek (reakční míčky, pomůcky na ping-pong, překážky, 
rozlišovací dresy, balanční podložky-čočky, smečařské pomůcky, stan na pódium na volejbalových 
kurtech jako zázemí pro řízení turnajů 

• vybudování nového krbu s úložným prostorem na dřevo v prostoru pergoly u šaten 
• zateplení a vnější povrchové úpravy technického zázemí 
• oprava oplocení po spadlých stromech vlivem vichřice 
• nové odvodnění do šachty a trativodu ze střechy technického zázemí a klubovny 
• nátěry podhledů a střechy šaten a sociálního zázemí. 

 
 

Výsledky hospodaření 
 
VK Raškovice v průběhu roku financoval svoji činnost z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní 
samosprávy, příjmů z reklamního plnění partnerů klubu a z provozování sportovních zařízení v jeho správě.  
 
Hlavní partneři VK Raškovice: 
Obec Raškovice, Obec Pražmo, Obec Vyšní Lhoty, Obec Krásná.  
Saft Ferak, Lesy ČR, VEIDEC, Raškovice NET, AutoCont, Pivovar Radegast, ZO OS KOVO.  
 
 
 

Přílohy 
 
Rozvaha - Přehled o majetku a závazcích ke dni 31. 12. 2018 
Výsledovka - Přehled o příjmech a výdajích ke dni 31. 12. 2018 
 
 
 
 
V Raškovicích dne 14. 6. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Zbyněk Sonnek, předseda VK Raškovice z.s. 
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