
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2018 

 

Název:    Taneční klub Fortuna Zlín z.s. 

Sídlo:        Filmová 412, 760 01  Zlín 

IČ:     48472166 

DIČ:    není plátce DPH 

Právní forma:  spolek 

Spisová značka:  L3672 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

Hlavní a vedlejší činnosti: 

1) Účelem a hlavní činností je sdružování a zastupování zájemců o tělovýchovnou 

činnost v oblasti tance a tanečních sportů a provádění této činnosti 

2) Pro podporu hlavní činnosti je náplní TKF 

a)  organizování a pořádání tanečních soutěží, společenských a vzdělávacích 

akcí, podporující hlavní činnost TKF, jeho vztah k ostatním občanům a 

institucím 

b)  zprostředkovávání členství, nebo zastupování svých členů v organizacích, ve 

kterých je TKF členem 

c)   metodická, organizační, společenská, vzdělávací a technickoekonomická 

podpora svých členů 

d)  Spolupráce s osobami s obdobným zaměřením na národní a mezinárodní 

činnosti 

3) Za účelem financování hlavní činnosti provozoval TKF také vedlejší činnost ve 

smyslu příjmů z reklamy. 

 

Ve Zlíně dne 2.9.2019 
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Výroční zpráva o činnosti TK Fortuna Zlín z.s. v roce 2018  

 

 Úvod 

  Výroční zpráva vychází ze skutečností v roce 2018.  

  

 Obsah 

1. Struktura Tanečního klubu Fortuna Zlín (dále TK Fortuna Zlín) 

2. Reklamní materiály TK Fortuna Zlín využitelné pro partnery 

3. WWW stránky TK Fortuna Zlín 

4. Akce pořádané TK Fortuna Zlín 

5. Reprezentace TK Fortuna Zlín na soutěžích 

6. Taneční vystoupení 

7. Lektoři TK Fortuna Zlín 

8. Výsledky hospodaření v roce 2018 

9. Plánovaný rozpočet na rok 2019 

10. Doporučení pro rok 2019 

11. Český svaz tanečního sportu 

12. Závěrem 

 

 Přílohy 

- rozvaha 

- rozvaha ve sloupcích peněžního deníku 

Viz přílohy z účetního programu. 
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1. Struktura Tanečního klubu Fortuna Zlín 

 

 

1.1. Baby Club - předškolní věk 4 až 8 let 

1.1.1. BC2 – cca 10 dětí (začátečníci) – 5.ZŠ 

1x týdně (60 min) dětská taneční a pohybová průprava, hry a rytmika 

1.1.2. BC3 – cca 15 dětí (mírně pokročilí) 

1x týdně (90 min) dětská taneční a pohybová průprava, hry a rytmika 

1.1.3. BC1 – cca 24 dětí (soutěžící taneční páry a jednotlivci) 

2x týdně (90 min) taneční sport 

 

V roce 2018 se podařilo udržet členskou základnu dětí předškolního věku, u 

starších kategorií došlo k mírnému snížení, ale ke zkvalitnění členské 

základny. 

Taneční klub Fortuna Zlín 

cca 200 osob / 80 párů 

Junior Club 

(6 až 14 let) 

 

63 dětí / 20 párů 

Soutěžní 

společenský tanec      

(12 až … let) 

 

62 osob / 27 párů 

BC2 

 

 

Začínající 

 hobby páry. 

5.ZŠ 

 

 

10 dětí 

(4 páry) 

FJ2 

 

 

Pokročilé 

 Soutěžní 

páry  

tř. D. 

 

22 dětí 

(12 párů) 

FJ1 

 

 

Pokročilé 

Soutěžní 

páry 

tř. C a B. 

 

24 děti 

(10 párů) 

F3 

 

 

Začínající  

Soutěžní 

páry kat. 

hobby 

 

30 osob  

(15 párů) 

Ostatní 

 

 

Ladies latino 

PRO-AM 

Senioři 

TPV 

 

50 osob  

(15 párů) 

F1 

 

 

Reprezen-

tace 

Soutěžní 

páry  

tř. B, A a M 

6 osob 

(2 páry) 

Senior 

Club 

 

Reprezen-

tace 

Soutěžní 

páry 

 

20 osob  

(10 párů) 

Baby Club 

(4 až 8 let) 

 

50 dětí / 18 párů 

BC3 
 

Začáteč- 

níci a 

mírně 

pokročilí 

 

 

15 dětí 

(5 párů) 

BC1 

 

 

Pokročilí 

 

 

 

24 dětí  

(8 párů) 
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1.2. Junior Club – děti ve věku  od 6 do 14 let 

1.2.1. FJ2 – cca 22 dětí (pokročilé soutěžící taneční páry ) 

3x týdně (90 min) taneční sport 

1.2.2. FJ1 – cca 24 dětí (pokročilé soutěžící taneční páry tř. D, C a B) 

3x týdně (90 min) taneční sport 

 

1.3. Soutěžní taneční sport – hlavní kategorie 

1.3.1. F3  – cca 30 tanečníků (náborová kategorie) 

1.3.2. F1  – cca 6 tanečníků (reprezentace soutěžící v kategorii B, A a M) 

Tato skupina trénuje až 7 x týdně a podřizuje vše své přípravě na vrcholné 

taneční soutěže. 

1.3.3. Senior team – reprezentace v seniorských kategoriích (nad 35 let) 

Celá řada vítězství především v zahraničí. 

 

1.4. OSTATNÍ  

Skupiny začínajících tanečních párů a jednotlivců. Senioři, Latina pro ženy. 

Příprava na soutěže v systému TPV – Tanec pro všechny. 

 

1.5. Taneční hodiny fungují mimo taneční klub 

 

1.6. PRO - AM – nově se rozvíjející taneční směr, který naplňuje nejen aktivní 

soutěžní tanečníky, ale získává si stále více příznivců i mimo řady tanečníků TK 

Fortuna Zlín. Profesionál (trenér, tanečník) a amatér (většinou žena se zájmem o 

tanec).  
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2. Reklamní materiály TK Fortuna Zlín využité pro partnery 

 

2.1. Tiskové materiály 

 

2.1.1. Plakáty a letáky formátu A1, A2 a A3 

Tiskové materiály sloužící k celoroční reklamě, zápisu, ale i označení 

tréninkových prostor TK Fortuna Zlín.  

Umístění : pravidelně školy, partneři, výletové plochy, MHD, horizonty aj. 

2.1.2. Propagační kartičky 

Doplňkové reklamní materiály na jednotlivé akce a na čtvrtletní období. 

Umístění : školy, akce, schránky aj. 

2.1.3. Magazín města Zlína 

Pravidelné články na propagaci tanečního sportu. 

2.1.4. INZlín 

Pravidelné články na propagaci tanečního sportu. 

 

Na všech materiálech jsou uváděni všichni partneři TK Fortuna Zlín z.s. 

 

 

3. WWW stránky TK Fortuna Zlín 

 

 Poskytují nejen veškeré informace členům TK a případným zájemcům o tanec, 

ale vytváří použitelné prostředí i pro reklamní partnery. Více na www.tkfortuna.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkfortuna.cz/
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4. Akce pořádané TK Fortuna Zlín – řazeno podle důležitosti 

 

 

4.1. Zlínský taneční festival – Taneční liga v tanečním sportu 

14.4.2018 – Kongresové centrum Zlín 

Postupové soutěže s mezinárodní účastí. Záštitu nad Zlínským tanečním 

festivalem převzal primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek a člen rady 

Zlínského kraje Mgr. Miroslav Kašný. 

Tradičně byla soutěž hodnocena kladně tanečníky, diváky i odbornou taneční 

veřejností. 

4.2. Ostatní akce 

Vánoční cena Fortuny - taneční soutěž, dále účast na akcích Cyklomaraton, 

Filmfest, Roztančený park-et, Sporťáček, karnevaly, taneční vystoupení, 1.máj, 

promoakce aj. 

 

5. Reprezentace TK Fortuna Zlín na soutěžích 

5.1. Účast na Mistrovství ČR 2018 

I přes přechod většiny párů do starších kategorií klub získal 

3. místo   3x  

4. místo   2x 

5. místo   2x 

 

5.2. Účast na zahraničních soutěžích 

TK Fortuna Zlín reprezentovalo na téměř 70 soutěžích téměř 10 tanečních párů. 

 

 

6. Taneční vystoupení 

 

 Taneční klub Fortuna Zlín vystupuje na mnoha akcích Statutárního města Zlín 

a Zlínského kraje, na akcích charitativního i propagačního charakteru. 

Z mnohých lze jmenovat Ples Filharmonie Zlín, 1.máj, Bambifest, Sporťáček, 

Cyklomaraton, Dětské dny různých organizací aj. 
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7. Lektoři TK Fortuna Zlín 

7.1. Domácí lektoři vychovaní v TK Fortuna Zlín 

- Ing.Radek Felcman, trenérská licence I.třídy, porotce I.třídy 

Mezinárodní třída v latinskoamerických i standardních tancích 

Viceprezident Českého Svazu Tanečního Sportu (ČSTS) 

pro profesní záležitosti (vzdělávání, porotci aj.) 

 

- Alexander Kalist a Karolína Kouřilová (asistenti trenéra) 

Mezinárodní třída v latinskoamerických i standardních tancích. 

- Jiří Jalůvka (asistent trenéra)  

 Mezinárodní třída v latinskoamerických i standardních tancích 

- Andrea Dalajková (pedagogický pracovník),  

asistenti Matyáš Paulík, Veronika Wolfová 

 

7.2. Zvaní lektoři dlouhodobě působící v TK Fortuna Zlín 

 

Trenéři standardních tanců 

- Jana Harvanová 

Jana je autorkou několika standardních choreografií pro náš klub, například 

formace pro seniory Georgina. 

- Marcel a Lenka Gebertovi 

Devítinásobní mistři České republiky, finalisté mistrovství Evropy profesionálů, 

semifinalisté mistrovství Evropy amatérů, dvojnásobní vicemistři střední 

Evropy. Čtvrtfinalisté mistrovství světa, British Open v Blackpoolu, UK Open a 

International Open ve standardních tancích. 

- Michal Drha - Klára Drhová 

Vítězové Taneční ligy, pětinásobní finalisté MČR (2.místo v roce 2017) ve 

standardních tancích a sedminásobní finalisté MČR v deseti tancích. Klára je 

odchovankyní TK Fortuna Zlín, vytancovala si zde se svým bratrem Lukášem 

mezinárodní třídu v obou skupinách tanců. 

https://www.tkfortuna.cz/nabidka-tanecnich-vystoupeni.php#georgina
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- Martin Dvořák - Zuzana Šilhánová 

Nejlepší pár v české historii, 2× čtvrté místo na MS v 10 tancích, devítinásobní 

mistři ČR ve standardních tancích a deseti tancích.  

 

Trenéři latinsko-amerických tanců 

- Kateřina Kolmanová 

Mistryně Evropy v showdance, čtyřnásobná vicemistryně ČR v latinsko-

amerických tancích. Držitelka trenérské i porotcovské licence I. třídy. 

- Filip Karásek  

Nejlepší český latinsko-americký tanečník posledních let, mistr ČR pro rok 

2013, 2014 a 2015, první vicemistr ČR pro rok 2012, Mistr ČR profesionálů 

pro rok 2017, finalista mezinárodních soutěží. 

- Václav Masaryk – několikanásobný vicemistr ČR v latinskoamerických tancích 

- Jaroslav Kučera 

Trojnásobný vicemistr ČR v latinsko-amerických tancích, majitel licencí I. třídy 

pro porotce a trenéry. Jaroslav je trenérem mistrů ČR Filipa a Sabiny. 

 

8. Výsledky hospodaření v roce 2018 

- Příjmy a výdaje ve sloupcích deníku 

- Přehled o majetku a závazcích 

- Daňové přiznání 

 

9. Plánovaný rozpočet na rok 2019 

  

PŘÍJMY  2.230.000,- Kč CELKEM  do 18 let nad 18 let 

- členské přísp.  780.000,- Kč  600.000,-  180.000,- 

- dotace   600.000,- Kč  600.000,-  0,- 

- dary     50.000,- Kč    50.000,-  0,- 

- sponzoři  100.000,- Kč  100.000,-  0,- 

- vstupné a startovné 250.000,- Kč  250.000,-  0,- 

- platby ČSTS  100.000,- Kč  100.000,-    10.000,-  

- přef. nákladů ČSTS 100.000,- Kč  100.000,-             0,- 

- ostatní   200.000,- Kč  200.000,-  0,- 
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VÝDAJE 2.230.000,- Kč CELKEM  do 18 let nad 18 let 

 dlouhodobé nájmy 550.000,- Kč  460.000,- 90.000,- 

- krátkodobé nájmy 250.000,- Kč  180.000,- 70.000,- 

- náklady na lektory 600.000,- Kč  560.000,- 40.000,- 

- ostatní prov. režie 300.000,- Kč  260.000,- 40.000,- 

- platby ČSTS  170.000,- Kč  160.000,- 10.000,- 

- soutěžní oblečení   50.000,- Kč    50.000,-          0,- 

- reklama    80.000,- Kč    75.000,-   5.000,- 

- ostatní výdaje  230.000,- Kč  200.000,-     30.000,- 

 

10. Rozvrh viz www.tkfortuna.cz  

 

11. Členské příspěvky viz www.tkfortuna.cz  

 

12. Doporučení pro rok 2019 

V oblasti nájmů snížení celkové částky o 10%. 

V oblasti lektorů efektivnější využívání s ohledem na potřebnou podporu členů 

NRT při předpokládaných nominacích na Mistrovství Světa. 

Podpora růstu úrovně a počtu členů v dětských a juniorských kategoriích. 

Snaha o získání větších dotací pro podporu mládeže do 18 let. Tito sportovci si 

hradí velkou část nákladů na taneční sport ze svých zdrojů. 

 

 

 

13. Český svaz tanečního sportu, z.s. (ČSTS) 

 

  je občanským sdružením ve smyslu zákona č.83/90 Sb.. V zahraničním styku 

používá ČSTS název CZECH DANCE SPORT FEDERATION, ve zkratce CDSF a je 

členem mezinárodní organizace World Dance Sport Federation . 

Předmětem činnosti ČSTS je taneční sport prováděný na rekreační, vrcholové a 

výkonnostní úrovni.  

   

http://www.tkfortuna.cz/
http://www.tkfortuna.cz/
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  Činnost ČSTS navazuje na tradice zájmové umělecké činnosti v oblasti 

společenského tance a jejich dalším rozvíjením v duchu světového trendu je přetváří 

na sportovní odvětví tanečního sportu. Dlouholetým cílem je zařazení mezi 

olympijské sporty. 

 

  

14. Závěrem 

  

 

 


