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Městský sportovní klub Orlová, p.o. je ve své podstatě raritou na poli působení sportovních 

organizací, a to především svou formou příspěvkové organizace. Po dlouhém procesu vývoje 

v teoretických rovinách se podařilo MSK založit na koci roku 2016. Plný provoz byl 

„nastartován“ od 01.07.2017. Od tohoto data nám prakticky všechny škály naší činnosti 

rozkvétají. Nejedná se pouze o velice vstřícný přístup zřizovatele jako hlavního finančního 

tahouna organizace, ale především zápal a nadšení zaměstnanců, trenérů, pomocníků, rodičů 

a dobrovolníků do naší práce.  

MSK je soubor sportovních nadšenců, kteří svou práci vykonávají především za účelem 

rozvoje dětí a mládeže z města Orlová a přilehlého okolí. 

V roce 2019 prošel svým velkým rozvojem, jak v členské základně tak své činnosti. 
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Název:   Městský sportovní klub Orlová, p. o.  

Sídlo:    Osvobození 796, 735 14 Orlová  

IČO:    05547431  

Ředitel MSK:   Ing. Michal Kozák  

Telefonický kontakt:  +420 731 620 971  
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Michal KOZÁK  - ŘEDITEL 

michal.kozak@msk-orlova.cz 

+420 606 298 080 

 

Jiří PAVLÁT - ŠÉFTRENÉR 

jiri.pavlat@msk-orlova.cz 

732 780 503 

 

Veronika BOGOCZOVÁ - ADMINISTRATIVA 

veronika.bogoczova@msk-orlova.cz 

731 620 971 

 

Miloš ŠIROKÝ - HLAVNÍ ÚDRŽBA 

797 636 657 

 

Jan CIBULKA - MARKETING, PROPAGACE 

redakce@msk-orlova.cz 

734 335 129 
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Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace (dále jen MSK Orlová) byl v roce 2016 

zřízen městem Orlová. Hlavním důvodem tohoto kroku vedlo město Orlová především 

neuspokojivé závěry v oblasti prevence kriminality a protidrogového boje u dětí a mládeže. 

Mezi dalšími se objevily také výrazné nedostatky v práci s mládeží vysoce podporovaných 

sportovních oddílů na území města (hokej, fotbal). 

Hlavní činností MSK Orlová je rozvoj sportovního a volnočasového vyžití především pro 

děti a mládež.  

V současné době disponujeme šesti hlavními sportovními směry volnočasového vyžití. Do 

MSK vstoupil v červnu 2017 fotbalový oddíl FK Slavia Orlová, který má ve městě svou 

dlouholetou tradici. Do svého nového mateřského klubu bylo převedeno celkem 94 dětí v 

týmech benjamínci, mladší a starší přípravky, mladší a starší žáci a dorostenci. Pod hlavičkou 

MSK Orlová v letošní ligové soutěži nastoupily všechny mládežnické kategorie, dokonce i s 

„B“ týmy u žáků. Na základě úspěšných náborových akcí, jsme rozvinuli oddíl fotbalu na již 

169 registrovaných hráčů a nábory stále pokračují - 

https://www.youtube.com/watch?v=fO5sXCgILTg. 

Největší základnou benjamínků disponuje oddíl ledního hokeje. HC Orlová působící v našem 

městě se rozhodlo taktéž vstoupit do našich řad a pomoci tak zajistit velkou členskou základnu 

v mládežnických kategoriích. V rámci spolupráce napříč všech sportů se nám podařilo zajistit 

do nové sezóny celkem 94 dětí v kategorii benjamínků a přípravek ročníku 2010 a mladší. Od 

dubna 2020 přechází celá mládež do MSK Orlová (žáci, dorost, juniorka), čímž předpokládáme 

protnutí hranice 700 aktivně sportujících členů. 

MSK Orlová disponuje také oddílem baseballu. Tento americký sport má ve městě více něž 

24letou historii a v jeho počátcích kraloval na poli mládežnické přípravy v regionu. Baseball 

pod MSK Orlová prochází tzv. znovuobnovením, kdy na dobu 5 let byl v útlumu a nyní znovu 

rozvíjí svou sportovní činnost. Aktuálně trénuje 29 dětí v kategoriích U8 a U11. 

Další cestou k rozvoji klubu, kterou se chceme vydat je využít aktuální boom ženského fotbalu. 

Ženský sport ve městě dosti pokulhává oproti okolí, a tak ideální variantou nabídky další 

činnosti je právě rozvoj nejen dívčího fotbalu, ale samozřejmě také fotbal žen. Do své již druhé 

ligové sezóny 2019/2020 se nám podařilo zajistit kvalifikovaný tým s 19 hráčkami a je tak 

zajištěna návaznost pro fotbalové slečny, které již nyní působí v mládežnických kategorií. 
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Od poloviny roku 2018 se k nám přidává také oddíl závodní turistiky a letního biatlonu 

(orientační běhy a vytrvalostní horské běhy) – celkem 68 dětí. Úspěchy sbírá oddíl především 

na republikových soutěžích. 

Rok 2019 byl pro nás prioritní úkol znovuobnovení atletického oddílu ve městě. Hned v první 

roce se podařilo založit atletickou přípravku o 26 dětských členech. Podle zájmu rodičů o tento 

sport, je jasné, že atletika se stane odrazovým můstkem pro všechny naše oddíly. 

Nosným projektem MSK je spolupráce se školkami. Od roku 2016 tvoříme pro děti mateřských 

škol cvičební programy. Prvotní kurzem byly „JUDOškolky“. V rámci tohoto projektu se děti v 

již mateřských školkách učí vzájemnému respektu, úctě k lidem, zdokonalují své pohybové a 

mentální vlastnosti - https://www.youtube.com/watch?v=fq18DVOzx2g. V letošním roce jsme 

vylepšili projekt o rozšíření sportovní nabídky na obecnou sportovní průpravu a sklízíme  

obrovský zájem. Působíme nejen na území města, ale i v přilehlých obcích. Aktuálně máme 

17 stabilních pracovišť, kde trénujeme s 241 dětmi. A v lednu to oslavíme na velkých 

„meziškolkových“ závodech. 

Kurz bruslení škol a školek jsme museli pro rok 2019 rozšířit z dvou na čtyři výukové dny, kdy 

svážíme autobusem školy a školky na zimní stadión a v lekcích o cca 40 dětech učíme prvním 

krůčkům na ledě děti ve věku 3 – 8 let. 

Rok 2019 se stal odrazem expanze MSK Orlová o čemž vypovídá i sportovní základna 

organizace a naše rozsáhlá činnost. Evidujeme již 646 aktivních sportovců, kteří pravidelně 

zapojují do sportovní přípravy v jednotlivých oddílech. 

Provoz celé organizace finančně podporuje především zřizovatel – město Orlová. Jelikož se 

však stále chceme rozvíjet a nabízet ještě kvalitnější služby v oblasti volnočasových aktivit, 

snažíme se zajistit finance i z jiných zdrojů než jsou příspěvky členů a zřizovatele. Na poli 

dotačním každoročně získáváme 250 – 300 tis. Kč. Rozvinuli jsme i naši doplňkovou ziskovou 

činnost. Od roku 2019 udržujeme dětské, seniorské a školní sportovní hřiště. Rozšířili jsme 

nabídku výroby reklamního textilu (grafický potisk).  

Spustili jsme specializovaná trenérská školení ve spolupráci s jednotlivými svazy (ČSLH, 

FAČR, ČBA). Nabízíme profesionální broušení bruslí na brusce SPARX. V létě jsme zahájili 

sérii příměstský táborových týdnů a soustředění. Od 02.12.2019 jsme zahájili provoz na umělé 

ledové ploše, který poběží až do konce ledna 2020 – v majetku města. 

Uspořádali jsme nespočet místních i mezinárodních turnajů, utkání, zápasů, 

sportovních dní, akcí, setkání, školících seminářů. 
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Od plnohodnotného zahájení provozu MSK sice uběhly pouze tři roky, ale za tu dobu jsme 

udělali obrovský kus práce, za což lze děkovat pouze naší třem kmenovým zaměstnancům a 

62 trenérům (DPP, DPČ), kteří svou práci dělají s chutí a neutuchajícím nadšením. 

Toho co jsme dokázali nebo co vlastně děláme je opravdu spousty. Naši činnost lze dobře 

sledovat na našich Facebookových stránkách kde se maximálně prezentujeme a informujeme 

naše partnery, rodiče a členy, kde jsou ke shlédnutí všechna videa a fotografie z akcí. 

Nejsme klasickou sportovní organizací, snažíme se maximálně rozšířit svou činnost, aby 

následně profit z jednotlivých středisek byl cíleny prioritně na naši sportující mládež ať už je to 

fotbalista, hokejista nebo například atlet. 
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DPP dohoda o provedení práce 

DPČ dohoda o pracovní činnosti 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet města 3,75 

Rozpočet města 

Vlastní zdroje 

Ředitel  1,00

oddíl FOTBAL

Hlavní trenér  1,00 Asistentka 1,00
Pracovník marketingu                                           

1 osoba 0,75

SPORTOVNÍ ŠKOLKY oddíl BASEBALL oddíl BRANNÝCH SPORTŮ

trenér kat. A, B - výkonnostní
(DPP, DPČ, OSVČ)

16x

údržba (OSVČ)
1x

trenér kat. B (DPP, OSVČ)
6x

trenér kat. A, B - výkonnostní
(DPP, DPČ, OSVČ)

3x

trenér kat. A, B - výkonnostní
(DPP, DPČ, OSVČ)

3x

oddíl LEDNÍHO HOKEJE

trenér kat. A, B - výkonnostní
(DPP, DPČ, OSVČ)

10x

údržba/brusič (DPP)
1x

oddíl ATLETIKY

trenér kat. A, B - výkonnostní
(DPP, DPČ, OSVČ)

2x

trenér kat. B - školky/školy
(DPP, OSVČ)

5x

DOPLŇKOVÁ ČINNOST                                          

pracovník údržby 1,00

brigádník 1x
(DPP, DPČ)

Kurzy
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V rámci jednotlivých oddílů pořádá MSK Orlová pravidelné závody, soutěže, zápasy a 

turnaje, ať už samostatně či ve spolupráci s dalšími sportovními kluby. Kompletní 

výsledkový servis, včetně popisu utkání lze naleznout na našich facebookových stránkách: 

https://www.facebook.com/MSKOrlova 

 

Benjamínci   – regionálně organizované turnaje MSK Orlová 

Mladší přípravka  – organizovaná ligová soutěž OFS Karviná 

Starší přípravka  – organizovaná ligová soutěž OFS Karviná 

Mladší žáci  - organizovaná ligová soutěž Moravskoslezský fotbalový svaz 

Starší žáci   - organizovaná ligová soutěž Moravskoslezský fotbalový svaz 

Dorost   - organizovaná ligová soutěž Moravskoslezský fotbalový svaz 

Ženy    - organizovaná ligová soutěž pod Řídící komise Moravy 

 

Starší přípravka      

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Body 

1 MFK Karviná 9 8 1 0 25 

2 SK Dětmarovice 9 7 1 1 22 

3 FK Těrlicko 9 7 1 1 22 

4 MSK Orlová 9 6 0 3 18 

5 
Bospor Bohumín 
"A" 

9 5 1 3 16 

6 Slovan Záblatí 9 4 0 5 12 

7 TJ Petřvald 9 3 0 6 9 

8 Inter Petrovice "B" 9 1 1 7 4 

9 S. Dolní Lutyně 9 1 1 7 4 

10 MFK Havířov "A" 9 0 0 9 0 

https://www.facebook.com/MSKOrlova
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Mladší žáci       

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Body 

1 Slovan Havířov 11 10 0 1 30 

2 Staré Město 11 9 1 1 28 

3 Těrlicko 11 9 0 2 27 

4 
MFK Frýdek-
Místek B 

11 8 0 3 24 

5 Orlová 11 5 1 5 16 

6 Petřvald 11 5 1 5 16 

7 Bospor Bohumín 11 3 3 5 12 

8 Horní Žukov 11 3 3 5 12 

9 Gascontrol Havířov 11 3 1 7 10 

10 Český Těšín 11 2 4 5 10 

11 Staříč 11 1 0 10 3 

12 Heřmanice 11 1 0 10 3 

 

Starší žáci       

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Body 

1 Bospor Bohumín 11 9 1 1 28 

2 
MFK Frýdek-
Místek B 

11 9 0 2 27 

3 Staříč 11 8 1 2 25 

4 Horní Žukov 11 8 0 3 24 

5 Těrlicko 11 6 1 4 19 

6 Orlová 11 5 1 5 16 

7 Český Těšín 11 5 0 6 15 

8 Staré Město 11 4 3 4 15 

9 Gascontrol Havířov 11 4 1 6 13 

10 Petřvald 11 3 0 8 9 

11 Heřmanice 11 1 0 10 3 

12 Slovan Havířov 11 0 0 11 0 
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Dorost       

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Body 

1 Český Těšín 13 11 0 2 33 

2 Brušperk 13 10 1 2 31 

3 Orlová 13 9 0 4 27 

4 Dobrá 13 8 2 3 26 

5 Kopřivnice 13 8 1 4 25 

6 Bystřice 13 8 0 5 24 

7 Loko. Petrovice 13 7 1 5 22 

8 Fryčovice 13 6 1 6 19 

9 Heřmanice 13 6 0 7 18 

10 Inter. Petrovice 13 4 1 8 13 

11 Staré Město 13 3 2 8 11 

12 Příbor 13 2 1 10 7 

13 Petřvald 13 2 0 11 6 

14 Horní Žukov 13 2 0 11 6 

 

Ženy       

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Body 

1 Štramberk 7 5 1 1 16 

2 Veřovice 7 5 1 1 16 

3 Český Těšín 7 4 1 2 13 

4 Slovan Ostrava 7 3 3 1 12 

5 Orlová 7 3 0 4 9 

6 Lubina 7 2 1 4 7 

7 Jakartovice 7 2 0 5 6 

8 Vítkovice B 7 0 1 6 1 

 

Podrobné výsledky celé sezóny lze nalézt na webéch stránkách informačního systému FAČR. 

 

19.01.2019 - „Velký“ fotbal v Orlové 

Fotbalovým fanouškům jistě neuniklo, že umělá tráva v Orlové se stala dějištěm největšího 

zimního turnaje v Česku - Zimní TIPSPORT ligy. 

Pořádání takové akce bylo jistě nobilitaci jak pro město Orlovou, tak i zkouškou schopnosti pro 

organizátory, kterými byli funkcionáři FK Slavia Orlová a Městského sportovního klubu. Jak 

probíhaly přípravy, jsme se zeptali předsedy FK Slavia Jaroslava Jurčka: 

"Přípravy jsme zahájili asi měsíc před turnajem, rozdělili jsme si úkoly, vše klapalo až do doby, 

kdy jsme zjistili, že jsme neoslovili svatého Petra…. Den před zahájením turnaje začalo sněžit, 

a toto počasí nás neopouštělo po celých 10 dní. Díky obětavosti kluků z údržby sportovního 

areálu a také našich pořadatelů jsme s vypětím všech sil vždy připravili hřiště na zápas. 
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Naši snahu doceňovaly i zúčastněná družstva Baník Ostrava, SK Prostějov, Tatran Prešov a 

FK Poprad, které mohly odehrát svá utkání v regulérních podmínkách. Bohužel poslední zápas 

byl i nad naše síly, a tak družstva Baníku a Tatranu Prešov po vzájemné dohodě zápas 

přeložily na čtvrtek. A právě slunečný čtvrtek na perfektně připraveném hřišti byl třešničkou na 

dortu tohoto úspěšného turnaje. 

Chtěl bych tímto ještě jednou vyslovit obrovský dík údržbě areálu a hlavně Jindrovi Bartošicovi, 

našim pořadatelům v čele s Martinem Velkým a Láďou Hamerkou, ale také i Městu Orlová, 

které splnilo letitý sen kolegovi Bronkovi Schimke vystavěním tribuny na umělce.“ 

Pro doplnění faktů turnaj vyhrálo družstvo Baníku, před Prostějovem, Prešovem a Popradem. 

 

 

 

Přípravka  – organizované turnaje MSK Orlová 

3. třída  - organizovaná ligová soutěž Moravskoslezský hokejový svaz 

4. třída  - organizovaná ligová soutěž Moravskoslezský hokejový svaz 

5. třída  - organizovaná ligová soutěž Moravskoslezský hokejový svaz 

V roce 2019 se oddíl ledního hokeje rozrostl z přípravkové kategorie na tři další týmy – 3., 4. 

a 5. třídu. S těmito kateoriemi přešli pod MSK také zkušení trenéři, kteří absovovali své 

licencční zkoušky k zajištění trenérské C licence.  

V rámci organizace oddílu bylo uspořádáno 7 mezinárodních turnajů a  byly odehrány 

vyhlášené ligové sezóny 3. – 5. třídy.  Dle rozvoje trenérské kapacity jsme uspořádali také 

první metodické semináře pro rozvoj trenérských kvalifikací ve spolupráci s ČSLH.  
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V návaznosti na plnění koncepce sportu zřizovatele jsme zahájali seriál amaterských 

hokejových turnajů, pro začátečníky i pokročilé hobby hokejisty. 

Podrobné výsledky celé sezóny lze nalézt na webéch stránkách informačního systému ČSLH. 

 

26.03.2020 - LEGENDÁRNÍ HOKEJ BAVIL I POMÁHAL 

Nevšední zážitek zprostředkoval Městský sportovní klub Orlová ve spolupráci s Hokejovým 

klubem a městem Orlová. V neděli 24. března se orlovské kluziště jakoby přesunulo v čase. 

Na ledě se opět proháněly ty největší hvězdy orlovského Slovanu. V týmu legend, které vedl 

kapitán Grimm, figurovali jména jako Dvořák, Galgonek, Jemelík, bratři Balajkové, útočná 

dvojice Luka-Piecha, nebo fanoušky milovaný Rosťa Moravec. Do branky se postavila ikona 

orlovského hokeje Martin Jurečka. 

„Pro mě to je splněný sen, chodíval jsem na každý zápas a vidět ty hráče zase na ledě je 

neskutečný zážitek,“ svěřil se fanoušek Slávek Pastrňák. 

Soupeřem týmu legend byl tým mistrů krajáče. Po druholigové éře, ve které soupeře drtili právě 

hráči výše zmiňovaní, přišlo období, kdy Orlová sbírala body v krajském přeboru. A právě výběr 

těch nejlepších, kteří v daném období reprezentovali modrobílou, stál proti svým 

mládežnickým vzorům. Mistry vedl kapitán Filip Štefanka. Ve svém týmu měl hvězdy jako 

Pavlas, Kytka, Juhasz, Hegegy, nebo Grepl. V brance zkušená dvojice Urbánek-Gleich. 

„Nečekal jsem, že si ještě na staré kolena zahraju před tolika diváky,“ prozradil Petr Jemelík a 

dodal, „ ale věřím tomu, že ty mlaďochy ještě přehrajeme. Hlavně je strašně fajn vidět zase 

starou partu po hromadě. A navíc, když tím můžeme pomoct těm, kteří to potřebují, je z toho 

radost o to větší.“ 

Akce, která nesla název ALLSTAR pro dobrou věc, měla totiž benefiční účel. V průběhu 

měsíce března se vybírali finanční prostředky na transparentní účet. K tomu se přidal výtěžek 

ze vstupenek a celý obnos s věcnými dary od sponzorů byl předán Davídkovi Rosůlkovi s 

dětskou mozkovou obrnou, Nikole Niesytové, která trpí Mukopolysacharidózou, Alexandru 

Širokému s vrozenou vzácnou vadou ARTHROGRYPOSIS Multiplex Congenita a rodině 

Havláskové, jejichž maminka trpí pravděpodobně trvalým poškozením mozku. 

„Díky všem skvělým lidem, kteří přispěli, ať už příspěvkem na účet, nebo zakoupením 

vstupenky. Podařilo se vybrat neuvěřitelných 193 578,-Kč. DĚKUJEME!!!,“ nadšeně sdělil Jiří 

Pavlát, šéftrenér MSK Orlová. 
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Utkání skončilo remízou 8:8. K vidění byly vidět nádherné branky, neskutečné zákroky 

brankářů a úžasné akce na obou stranách. Určitě bylo na co koukat. Fanoušci, hráči a 

především i hlavní tváře benefiční akce byli naprosto spokojeni. 

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili, ať už jako diváci, dárci, nebo 

organizátoři. Jsme rádi, že se nám to podařilo zorganizovat,“ dodal ředitel MSK Orlová Michal 

Kozák. 

videoreportáž: https://www.facebook.com/MSKOrlova/videos/1234268036737934/  

 

 

Americký sport má v našem městě bohatou historii. Psát ji začal zakladatel baseballu v Orlové 

Vladan Zikmund již v roce 1991. Za tu dobu prošlo oddílem BK Snails Orlová nespočet malých 

baseballistů, ze kterých jsou dnes už muži, mnozí v pokročilém věku. Baseball v Orlové 

přitahoval zájem chlapců i dívek a nejinak je tomu dnes. 

V roce 2019 Snails nastoupili ve dvou kategoriích U8 a U10. 

U8  - organizovaná ligová soutěž ČBA – oblast Východ 

U10  - organizovaná ligová soutěž ČBA – oblast Východ 

 

16.09.2020 - Velká baseballová SHOWTIME 25+1 v Orlové 

26 let je ten nejkrásnější věk, jaký si orlovský baseball mohl zasloužit. 26 let práce s dětmi a 

mládeží, spousty utkání, turnajů, soustředění. 26 let obrovského množství zážitků. 26 let 

komunity, jež nemá obdoby a kterou nám závidí i velkokluby. 

https://www.facebook.com/MSKOrlova/videos/1234268036737934/


 

Stránka 15 z 23 
 

 

14.09.2019 baseball v Orlové slavil 25+1 výročí své existence, na které se bude ještě dlouho 

vzpomínat v srdcích všech zúčastněných. Odpolední hodiny zaplnilo 5 týmů umělý trávník ve 

sportovním areálů a navzájem porovnávali nabyté herní dovedností svých mladých let a 

opravdu se bylo na co dívat. Ono pravdou je, že někteří bojovali více se svými těly než se 

soupeřem, ale i přes všechny pády, skluzy, přehozy a karamboly to byl zážitek nevšedního 

typu. 

Večer už se nesl v duchu ryze slavnostním. Hlediště se zaplnilo zhruba 250 diváky. Do Orlové 

se sjeli baseballisté z celé republiky i z koutů světa (Anglie, USA a dalších). Bylo neskutečné, 

až velmi dojemné vidět lidi, kteří se neviděli i přes 15 let nebo starou rodičovskou gardu, jak 

vzpomínají na společné zážitky v baseballu. 

Na pódiu se pak odehrála opravdu velká show. Průvodci večera se stali zakladatelé klubu 

Vladan Zikmund a Jitka Valentyniová. Pomocnými silami pak hrobník Pavel Bradka a 

zmrtvýchvstalá Alena Ševčíková. 

Večer rychle proběhl přes všechny roky činnosti baseballu za pomocí archivních videí a 

dokumentů, scének a slideshow fotek. Jistě moment vzpomínky na zesnulé kamarády, známe 

a funkcionáře se jen tak z mysli přítomných nevytratí. Ve stoje aplaudující publikum tomu bylo 

důkazem. 

V závěru vystoupení, pak převzali poděkování ti, bez kterých by tento sport v Orlové nikdy 

nebyl a bez kterých by nikdy nevznikla tato unikátní komunita lidí. Za tyto skutky převzali 

pamětní plakety, které však nemohou vystihnout jejich vynikající práci, odhodlání a zásluhy na 

výchově tolika mladých lidí, převýchově jejich rodičů a zajištění tolika skvělých zážitků jako 

jsme my mohli zažít s baseballem: 

1. Vladan Zikmund 

2. Jitka Valentyniová 

3. Alena Ševčíková 

4. Pavel Bradka 

5. Pavel Novotný 

6. Petr Šikulaj 

7. Břetislav Křístek 

8. Marcela Šafránková 

9. Eva Kajanová (in memoriam) převzali synové Honza a Vojta 

 

 



 

Stránka 16 z 23 
 

 

A závěrem? Myslím, že budu hovořit za všechny baseballové nadšence - nic jiného nelze říci 

než klobouk dolů před vámi a především DĚKUJI, že jste to dotáhli s námi tak daleko. 

 

 

Atletika patří mezi nejmladší přírůstky v rodině sportů MSK Orlová, ale i přes svou novotu si 

našla mezi malými sportovci velkou oblibu. Děti si pochvalují především trenéry, kteří ví, jak 

sport jako je atletika podat zábavnou formou. Oblíbenou trenérskou dvojici, která má na 

starosti malé atlety, tvoří Filip Matušík a Miloš Široký. 
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Oddíl branných sportů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě zejména z řad dětí a 

mládeže. 

Sportovně nadané děti a mládež se pravidelně zúčastňují turistických závodů a nejlepší z nich 

postupují do republikových kol Českého poháru a na Mistrovství České republiky. 

V Orlové máme dlouhodobou tradici a především skvělé republikové výsledky. 

 

Sportovní školky 

I letos se předškoláci můžou těšit na pravidelnou dávku pohybových aktivit v rámci sportovních 

školek MSK Orlová. Fyzický pohyb je pro rozvoj dětí nesmírně důležitý, obzvlášť u dětí 

předškolního věku a proto jsou sportovní školky naší prioritou. 

Základní myšlenkou projektu sportovních školek je naše přesvědčení, že pravidelný zdravý 

pohyb by měl patřit k základním návykům každého dítěte. S dětmi se pracuje podle společně 

vytvořené sportovní koncepce, která je zaměřená na všestranný pohybový rozvoj dětí již od 4 

let věku. Učíme děti vzájemnému respektu, radosti z vítězství, ohleduplnosti, zdvořilosti a 

principům fair play, ale zároveň i trpělivosti a vyrovnání se s prohrou. 

V roce 2019 se do sportovních školek zapsalo 220 malých sportovců. Bylo na dětech vidět, že 

si sportování užívají. V MSK Orlová věříme, že rozvoj sportu v tak útlém věku má pozitivní vliv 

na budoucnost dětí. Mnoho z nich se sportu věnuje i později na školách a možná z nich jednou 

díky tomu vyrostou vrcholoví sportovci. 

Ve výukové lekci, vedené zkušenými a kvalifikovanými trenéry si děti jedenkrát týdně vyzkouší 

široké spektrum sportovních disciplín. Vyzkouší si první krůčky s fotbalovým míčem, 

pozemním hokejem, baseballovou pálkou, sprinterský dril a spoustu dalšího. Nejedná se o 

přímočaré cvičení jednoho sportovního odvětví, ale seznámení se s celou škálou disciplín 

napříč sportovními aktivitami. 

Na závěr každého pololetního kurzu je pro děti připravena velká sportovní akce- Sportovní hry 

mateřských škol, kde se děti potkají s ostatními organizacemi z města a přilehlého okolí. Zde 

pak předvedou nabité zkušenosti a dovednosti napříč sportovními hrami. 

Děti mají také možnost zkusit si první krůčky na ledě v rámci bruslení škol a školek, kde se 

budou učit bruslit s profesionálními trenéry z řad hokejistů. 
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Kurz výuky bruslení na ledové ploše 

Cílem kurzu je seznámení se základy techniky bruslení na ledové ploše. Vzhledem k 

dlouhodobým zkušenostem jak kvalifikovaných trenérů, tak organizačních pracovníků jsme 

byli schopni vytvořit metodický plán, dle kterého děti zábavnou formou provázíme jejich 

prvními krůčky na ledě. Postupujeme podle vyspělosti dětí, s nácvikem některých prvků 

začínáme dříve, nebo naopak některé vynecháváme a později se k nim vracíme. 

Celá výuka probíhá na zimním stadiónu ve sportovním areálu města Orlové, výhradně v 

dopoledních hodinách pondělí až čtvrtek. 

V rámci tréninkové hodiny, která trvá 45 minut, se děti budou učit jízdu vpřed, zastavení, 

vstávání z ledu, jízdu v zatáčkách a další techniky na bruslích, a to vše formou zábavných 

cvičení a her. Závěr hodiny je vždy vyhrazen také pro individuální volno na ledové ploše. 

Dětem nabízíme možnost zapůjčení bruslí (v případě zájmu také doprovodu – musí se však 

hlásit min. den před výukou). Nabízíme také ochranné přilby s obličejovým výpletem. Po celou 

hodinu se dětem věnují zkušení trenéři ledního hokeje, a to v adekvátním počtu dle 

nahlášených dětí na výuku. 

 

10.01.2020 - Sport, zábava a hodně radosti                           

Na 170 dětí z mateřských škol si vyzkoušelo své první velké sportovní „závody“. Ve dnech 9. 

a 10. ledna 2020 se jako závěr prvního pololetí kurzu Sportovních školek uskutečnily dětské 

hry, a to v hale Gymnázia a OA v Orlové. 

Do projektu Sportovních školek se v tomto pololetí zapojilo 217 dětí z celkem 17 středisek (14 

školek). Pod vedením kvalifikovaných trenérů děti pravidelně jedenkrát týdně zdokonalovaly 

své pohybové dovednosti. Ty pak mohly předvést na velkých dvoudenních závodech, čímž 

završily své pololetní snažení. 

„Závodníci“ nejprve oblékli týmové dresy rozdělených podle příslušné školky. Po prezenci se 

vrhli hned na věc. Absolvovali 8 zábavných stanovišť, včetně gymnastické průpravy ve 

skákacím hradě, ten zřejmě sklidil největší ohlas u děti. Po předvedení sportovních výkonů na 

všech stanovištích byly samozřejmě všichni závodníci ohodnoceni jako malí vítězové. První 

medaile však udělaly zřejmě největší radost. KOZA, klubový maskot, opět nenechal prostor 

trenérům na klidnou organizaci svými neustálými krádežemi vybavení a přesouváním 

stanovišť, což děti i rodiče náramně bavilo. 
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A co dále? Teď si děti odpočinou na tři týdny od svých svěřenců (možná i naopak) a v únoru 

najíždíme na další pololetí kurzu Sportovních školek. Na začátku června pak znovu při druhých 

sportovních závodech školek, ale to už pod širým nebem. Tak kdo ještě nevyzkoušel hurá do 

školky pro přihlášku. 
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MSK Orlová využívá širokou škálu druhů propagace svých týmů a akcí. Jelikož se zaměřujeme 

zejména na děti a mládež, směřujeme hlavní propagaci MSK Orlová na webové stránky 

www.msk-orlova.cz a sociální média jako je například Facebook, na kterém pravidelně 

přidáváme informace o všech sportovních týmech MSK Orlová, akcích, na které si podílíme či 

je sami organizujeme, ale i o ostatních sportovních akcích konaných v Orlové. Online jsou 

pravidelně dostupné také výsledky všech zápasů, turnajů či soutěží, kterých se naši sportovci 

účastní. Rovněž úzce spolupracujeme s Městským informačním centrem a tiskovým 

oddělením MěÚ. Vytváříme vlastní propagační materiály, jako plakáty, programy a pozvánky, 

které můžete vidět po celé Orlové a také pravidelně v Orlovských novinách. Dále 

spolupracujeme také s ITVO – internetová televize Orlová a TV Polar. 
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    v tis.Kč 

text 
schválený 

plán                           
r. 2019 

upravený plán r. 
2019 

skutečnost                              
1-12/2019 

podíl 

sl. 4/sl.3 

1 1183 3 4 5 

vlastní výnosy 1 183 1 315 1 159 88% 

z toho: zapojení fondů 248 170 117 69% 

             ostatní výnosy 935 1 145 1 042 91% 

doplňková činnost 200 463 491 106% 

příspěvek města 4 069 3 919 3 919 100% 

projekty 400 500 151 30% 

celkem výnosy 5 852 6 197 5 720 92% 

celkem náklady 5 852 6 197 5 716 92% 

z toho:  mzdy, OON  včetně pojištění 3 142 3 228 3 112 96% 

mzdy pod limit -128 0 0 xxx 

 elektrická energie 15 3 2 67% 

 vodné, stočné, srážková voda 12 2 2 100% 

 oprava a údržba, materiál k údržbě 30 6 6 100% 

hospodářský výsledek za hlavní 
činnost za dané období  

0 0 -24 
  

hospodářský výsledek za doplňkovou 
činnost za dané období  

0 0 28 
  

 
   

 
Návrh na příděl zlepšeného hospodářského výsledku k 31.12.2019 Kč 

fond odměn 0,00 

fond rezerv - HV 3 649,27 

fond rezerv z ostatních titulů 0,00 

fond investic 0,00 

Předmětem činnosti Městského sportovního klubu Orlová je provozování tělovýchovných a 

sportovních služeb v oblasti volnočasových aktivit a s tím související sportovní, organizační, 

kulturně-společenská a osvětová činnost.   

Od zřizovatele organizace získala v r. 2019 příspěvek k financování provozních nákladů ve 

výši 3 514 tis. Kč. Ve 4.Q.2019 bylo požádáno o mimořádné navýšení příspěvku zřizovatele z 

důvodu zamítnutí MŠMT o poskytnutí dotace na činnost ve výši 715 tis. Kč z důvodu změny 

dotační strategie ministerstva (schváleno RM usn. č. 054/2 ze dne 28.11.2018). Na základě 

naší žádosti nám bylo schváleno navýšení příspěvku o 405 tis. Kč. Celková výše příspěvku 

byla 3 919 tis. Kč.  
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Organizace provozuje doplňkovou činnost MSK, která je provozována potiskem oblečení, 

reklamních předmětů, pronájmem sauny, údržbou sportovišť, pronájmem sportovního 

vybavení, broušení bruslí a provozem kluziště dle smlouvy s Městem Orlová o výpůjčce.  

Hospodaření organizace za r. 2019 bylo ukončeno ziskem ve výši 3.649,27 Kč, z toho z HČ -

24.626,14 Kč a z DČ 28.275,41 Kč.  
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Městský sportovní klub Orlová prošel rozsáhlou expanzí své působnosti. Nejenže rozšířil 

nabídku volnočasových organizovaných aktivit pro mládež z města Orlová a okolí, ale 

především rozšířil portfolio doplňkové činnosti, která úspěšně napomáhá financovat hlavní 

činnost organizace. 

Jsme úspěšní v získávání nových partnerů organizace a především jim umíme nabídnout 

kvalitní a dlouhodobou spolupráci. Získáváme finance z dotačních výzev, grantových řízení a 

projektových záměrů. 

Finanční prostředky se snažíme maximálně používat do rozvoje naší činnosti sportovní 

mládeže o čemž svědčí také rozklad našich nákladů provozu organizace. 

Jak ukázal čas první obavy sportovních oddílů ze zřízení MSK opadly a rázem se stala úplně 

opačná věc, sportovní kluby se hlásí do řad MSK Orlová samy. I MSK má své limity a je nutné 

do příštích let především z ekonomického a řídícího hlediska udržet vývoj stále v udržitelných 

číslech.  

Ještě jednou je však nutné připomenout, že bez nadšení, píle a vytrvalosti všech činovníků v 

MSK by neměla naše organizace takový úspěch. 

 

Ing. Michal Kozák 


