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Výroční zpráva 
 

Hodnocení projektu  
„Rozvoj florbalu v Mikulov ě II“ 

realizovaného v roce 2009 
 



Základní údaje 
Florbalový oddíl TJ Pálava Mikulov je dobrovolné sdružení, jehož cílem je pečovat o rozvoj 
florbalu v Mikulově a okolí. Florbal je bezkontaktní sport, hraje se výhradně v halách 
s hokejkou z umělé hmoty a míčkem. Cílem hry je dostat míček v souladu s pravidly 
do soupeřovy branky. Naší snahou je umožnit sportovní vyžití maximálnímu počtu zájemců 
o tento sport. Oddíl se současně podílí na vytváření volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Prostřednictvím své činnosti vede členy k pozitivním občanským postojům a zdravému 
způsobu života. Florbalový oddíl TJ Pálava Mikulov je začleněn do struktury České 
florbalové unie (ČFbU) a účastní se jejích soutěží. 
 
Výbor oddílu pracoval v roce 2009 ve složení: 
Mgr. Miroslav Pokorný, předseda 
Mgr. Roland Odehnal, místopředseda 
Mgr. Vlastimil Robeš, člen 
   

Členská základna 
Členská základna – věková struktura 
věk počet členů 
do 15 let 28 
15 let až 18 let 13 
18 let až 26 let 6 
nad 26 let 3 
celkem 50 
  
Vzhledem k minulému roku zaznamenáváme mírný nárůst členů prakticky napříč věkovými 
kategoriemi. 

Financování 
Činnost oddílu byla v roce 2009 finančně zajištěna z příspěvků členů, z příspěvků fyzických 
osob, příjmů ze startovného na turnaji organizovaném klubem, dotace od České florbalové 
unie a dotace z městského rozpočtu přidělené na základě projektu „Rozvoj florbalu 
v Mikulově II“, který oddíl v tomto roce realizoval. Vzhledem k nemožnosti využívat halu 
TJ Pálava Mikulov k soutěžním utkáním mužů a dorostenců tvoří nejnákladnější položku 
výdajů pronájmy vhodných hal, mantinelů a s tím související cestovní náklady. Přehled 
příjmů a výdajů oddílu souvisejících s realizací projektu je v následujících tabulkách. 
 
 
Příjmy: 
 
zdroj částka v Kč
členské příspěvky 21 300,00 Kč       
startovné 1 200,00 Kč         
příspěvky fyzických osob 40 574,00 Kč       
dotace 71 581,00 Kč       
celkem 134 655,00 Kč      
 
 



Výdaje: 
 
druh částka v Kč z toho z dotace v Kč
poštovné 324,00 0,00
administrativní poplatky 480,00 0,00
platby florbalové unii 16 250,00 5 500,00
lékařské vyšetření 600,00 0,00
cestovné 34 274,00 17 744,00
pronájmy hal a mantinelů 31 120,00 5 900,00
platby rozhodčím 9 790,00 3 790,00
florbalové vybavení 30 677,00 25 866,00
ubytování dorosteneckého týmu 5 800,00 5 800,00
startovné na turnajích 5 340,00 400,00
Celkem 134 655,00 65 000,00
 

Tréninkový proces 
Tréninky probíhají v hale TJ Pálava Mikulov. V pěti devadesátiminutových tréninkových 
jednotkách týdně se věnujeme elévům (do 10 let), mladším žákům (do 13 let) a dospělým. 
Činnost dorosteneckého týmu (do 18 let) byla ukončena v červnu 2009. Na vedení 
tréninkových jednotek se podílí většina dospělých členů oddílu. Mgr. Roland Odehnal 
je držitelem trenérské licence C, kterou vydává ČFbU. V letošním roce absolvovala čtveřice 
členů (Odehnal, Pokorný, Caletka, Gajan) seminář pro florbalové trenéry se zaměřením 
na vedení tréninku dětí a mládeže. 

Soutěže 
V ročníku 2008/2009 se oficiálních soutěží organizovaných ČFbU účastnila dvě družstva 
florbalového oddílu.  
 
Dorostenecký tým hrál 1. ligu dorostu – divizi IV. Konečné umístění týmu v soutěži 
je obsaženo v tabulce. 
 

 
Dorostenecký tým si zachoval právo na start v nejvyšší soutěži i pro další ročník. Vzhledem 
k tomu, že někteří hráči družstva přecházeli věkově do juniorské kategorie, nebyl však jeho 
start v dalším ročníku této soutěže možný. Většina hráčů tak přešla do mužského týmu, 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. TJ Sokol Ostrava Zábřeh 19 3 2 181:101 60 
2. Bulldogs Brno 19 0 5 211:83 57 
3. 1. SC SSK WOOW Vítkovice 16 3 5 136:65 51 
4. TJ VHS Znojmo 14 2 8 99:68 44 
5. Torpedo Pegres Havířov 12 1 11 94:98 37 
6. FbC Orel Lichnov 7 1 16 125:160 22 
7. FRC Mikulov 5 4 15 90:176 19 
8. SFK Slovácko-Sokol Hodonín 4 2 18 69:169 14 
9. FBS Olomouc 3 2 19 68:153 11 



někteří zanechali aktivní činnosti a hráči Burcin a Trávníček přestoupili do Znojma, kde se 
pokouší prosadit v jeho extraligovém juniorském týmu. 
 
Družstvo mužů bylo účastníkem Jihomoravského přeboru mužů. Konečná tabulka je níže.  
 

 
Po letech stagnace a za vydatného přispění hráčů družstva dorostu vykázal mužský tým 
na konci sezóny aktivní bilanci, která znamenala postup do Jihomoravské ligy. 
 
Po rozpuštění dorosteneckého týmu, i vzhledem k zájmu nejmladších členů oddílu o start 
v soutěžních utkáních, rozhodl výbor oddílu o založení družstva mladších žáků, které 
se v probíhajícím ročníku účastní Jihomoravské ligy mladších žáků. Cílem tréninkové 
činnosti oddílu je zejména vybudování kladného vztahu svých nejmladších členů ke sportu 
obecně, vytváření a podpora přátelské atmosféry mezi hráči družstva a rozvoj jejich 
pohybových a obratnostních dovedností. Družstvo získává své první zkušenosti, pracujeme 
s perspektivou jeho budoucího výkonnostního růstu a postupného přechodu hráčů do vyšších 
věkových kategorií.  
 
V tabulce je zachyceno pořadí v Jihomoravské lize mladších žáků k 30. 11. 2009. 
  

 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. TJ Sokol Lanžhot B 17 0 4 110:54 51 
2. TJ Sokol Brno Židenice B 15 3 3 100:62 48 
3. FRC Mikulov 13 2 6 92:58 41 
4. FBK Panthers Ratíškovice B 10 1 10 78:90 31 
5. FBC Sokol V.Bílovice - Podivín 7 3 11 84:127 24 
6. VSK MZLU Brno 6 0 15 79:95 18 
7. FBC Valtice 5 3 13 67:98 18 
8. WORMS Velké Pavlovice 4 2 15 74:101 14 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Bulldogs Brno 11 0 1 110:12 33 
2. Gullivers Sokol Brno I 8 0 1 65:13 24 
3. SFK Slovácko – ŠSK Očov 7 0 2 54:15 21 
4. T.J. Sokol Strážnice 5 2 2 30:32 17 
5. SC Hattrick Brno FbŠ 5 1 5 50:49 16 
6. TJ VHS Znojmo 5 0 3 42:27 15 
7. Orel Jednota Vyškov 5 0 3 28:23 15 
8. FbC ZŠ Horní 3 2 7 46:53 11 
9. FRC Mikulov 2 1 8 35:61 7 
10. TJ Sokol Lanžhot 1 2 8 32:72 5 
11. FBC Sokol Bučovice 1 0 8 20:104 3 
12. SK Fbc Líšeň 0 0 5 9:60 0 



Muži v Jihomoravské lize zatím na své první vítězství čekají. Tým bude bojovat o udržení 
v soutěži, které bylo stanoveno jako předsezónní cíl. Tabulka k 30. 11. 2009 je níže. 
 

 

Přátelská utkání 
Společné družstvo dorostenců a mužů absolvovalo na konci května Jadberg Florbal.com Cup 
v Brně, v základní skupině podlehlo všem svým soupeřům a neprobojovalo se tak do play-off. 

Turnaj elévů 
V březnu 2009 se družstvo elévů oddílu zúčastnilo turnaje, který pořádala Česká florbalová 
unie ve spolupráci s klubem FbC Aligators ve Slavkově u Brna. V tomto turnaji získal tým 
mezi osmi účastníky 3. místo. Členové oddílu se organizačně podílejí na zdárném průběhu 
okrskových a okresních kol florbalové soutěže starších žáků Orion Florbal Cupu, kterou 
pořádá Asociace školních sportovních klubů. Čtyři členové oddílu vlastní licenci florbalového 
rozhodčího a tato utkání řídili. Všechna utkání probíhala v hale TJ Pálava Mikulov. 

Propagace 
Aktivity florbalového oddílu byly v roce 2009 prezentovány prostřednictvím regionálního 
tisku a webových stránek oddílu www.frcmikulov.webgarden.cz. Oddíl se podílí 
na zviditelnění města v regionu mimo jiné i šířením propagačních materiálů města. 
K návštěvě utkání turnaje mladších žáků, který v půli října 2009 pořádal oddíl ve sportovní 
hale TJ Pálava Mikulov, byla široká veřejnost pozvána prostřednictvím Zpravodaje a celá 
akce byla avizována i prostřednictvím plakátů.    
 

Závěr 
Finanční prostředky, které byly oddílu přiděleny z městského rozpočtu, byly v prvním pololetí 
roku 2009 využity na zajištění činnosti jeho dorosteneckého družstva, zejména pak 
na pronájmy hal a mantinelů, platby rozhodčím, cestovné k utkáním a ubytování tohoto týmu. 
V druhém pololetí byla další část dotace využita obdobným způsobem k zajištění činnosti 
družstva mladších žáků. Jednalo se zejména o výrobu dresů pro tým a nákup florbalového 
vybavení. Podařilo se tak udržet podmínky pro jeho bezplatné využití nejmladšími členy 
oddílu a pro základní vybavenost dalších nových zájemců o tento sport. 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Gullivers Sokol Brno I B 6 2 2 58:39 20 
2. VSK VUT Skurut Hai Brno  6 1 1 49:18 19 
3. TJ Sokol Lanžhot 6 0 2 54:27 18 
4. FbC Sokol Dynamo Bučovice B 6 0 2 54:37 18 
5. Psycho Brno – FbC ZŠ Horní 5 1 2 43:37 16 
6. Florec Brno 4 1 5 33:42 13 
7. Atlas ČKD Blansko B 3 2 3 30:30 11 
8. FBC Sokol Ivanovice na Hané 3 2 5 32:49 11 
9. Sokol Brno III - Falcons 3 1 4 40:37 10 
10. TJ Sokol Brno Židenice B 2 1 5 16:39 7 
11. SC Hattrick Brno FbŠ B 2 0 4 21:25 6 
12. FRC Mikulov 0 3 5 21:40 3 
13. Tišnov Paladins 0 2 6 14:45 2 



Velký význam pro rozvoj florbalových aktivit mládeže ve městě pak má investice 
do certifikovaných mantinelů, která umožnila přivést soutěžní florbal do sportovní haly 
v Mikulově. Hala však kvůli nedostatečným rozměrům může bohužel sloužit pouze pro účely 
žákovských soutěží. 
Na financování oddílu se nemalou měrou podílejí dospělí členové oddílu a rodinní příslušníci 
členů dorosteneckého a žákovského družstva. Finanční náročnost nám také nedovolila 
zúčastnit se dalších přípravných turnajů, zejména ve vzdálenějších místech republiky, o které 
jsme původně měli zájem. Nesplněným cílem zůstává také letní soustředění.  
Účast v nejvyšší dorostenecké soutěži byla pro hráče především zdrojem cenných zkušeností 
a motivací k dalšímu výkonnostnímu růstu. Nejlepším důkazem je zájem o opory 
dorosteneckého týmu v extraligovém Znojmě. Mikulov tak může být vnímán jako místo, 
kde se tomuto sportu daří. 
Podařilo se navázat spolupráci s obchodem s florbalovým zbožím Florbal.com a získat 
tak slevy při nákupu vybavení pro členy oddílu. 
Nezdarem pak skončily opakované pokusy o získání partnera pro financování činnosti oddílu. 
Prostředky na její zkvalitnění se tak pokoušíme získat prostřednictvím projektů, které jsme 
podali (Nadace ČEZ, město Mikulov) nebo připravujeme k podání (dotace z krajského 
rozpočtu, evropské fondy).  
 
 
 
         ……………………….. 

Mgr. Miroslav Pokorný
 předseda oddílu 
    
   

 
 
 
 
Přílohy: 
Vyúčtování dotace projektu „Rozvoj florbalu v Mikulově II“ za rok 2009 
Rozpis soutěžních utkání dorosteneckého týmu v roce 2009 
Předpis soutěže Jihomoravská liga mužů 
Rozpis soutěžních utkání týmu mužů v roce 2009 
Předpis soutěže Jihomoravská liga mladších žáků 
Rozpis soutěžních utkání týmu mladších žáků v roce 2009 
Výtah z emailové komunikace mezi oddílem, Českou florbalovou unií a pořadateli turnajů 
Předpis pro umožnění startu hráčů o rok mladších, než povoluje předpis dané soutěže 
Jmenný seznam členů oddílu 
 
Údaje lze ověřit na: 
www.cfbu.cz; www.florbal.com/cup, 
případně v brožurách  
Rozpis ligových soutěží Jihomoravského a Zlínského kraje 2008 – 2009,  
Rozpis ligových soutěží Jihomoravského a Zlínského kraje 2009 – 2010, 
Rozpis ligových soutěží ČFbU 2008 – 2009, 
Rozpis ligových soutěží ČFbU 2009 – 2010, 
které jsou k dispozici u předsedy oddílu. 
 



Dorostenecký tým 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tým mladších žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tým mužů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pozvánka na turnaj 


