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Výroční zpráva 
 

Hodnocení projektu  
„Rozvoj florbalu v Mikulov ě IV “ 

realizovaného v roce 2011 
 



Základní údaje 
Florbalový klub FRC Mikulov je dobrovolné sdružení, jehož cílem je pečovat o rozvoj 
florbalu v Mikulově a okolí. Florbal je kolektivní 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. 
Klub se současně podílí na vytváření volnočasových aktivit dětí a mládeže. Prostřednictvím 
své činnosti vede členy k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života. 
FRC Mikulov je začleněn do struktury České florbalové unie (ČFbU) a účastní se jejích 
soutěží. 
 
Výbor klubu pracoval v roce 2011 ve složení: 
Mgr. Miroslav Pokorný, předseda 
Mgr. Roland Odehnal, místopředseda 
Mgr. Vlastimil Robeš, člen 
   

Členská základna 
Členská základna – věková struktura (stav k 28. 12. 2011) 

věk počet členů 
do 15 let 59 
16 let až 18 let 3 
19 let až 26 let 13 
nad 26 let 5 
celkem 80 
  
Vzhledem k minulému roku zaznamenáváme značný nárůst členské základny díky zvýšení 
počtu nejmladších členů. 

Financování 
Činnost oddílu byla v roce 2011 finančně zajištěna z příspěvků členů, dotace z městského 
rozpočtu přidělené na základě projektu „Rozvoj florbalu v Mikulově IV“, dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje (dále JMK) a dotace z programu podpory ČFbU. Přehled příjmů 
a výdajů oddílu souvisejících s realizací projektu je v následujících tabulkách. 
 
 
Příjmy: 
 
zdroj částka v Kč
členské příspěvky 92 550,00
dotace ČFbU 6 000,00
dotace z rozpočtu JMK 90 000,00
dotace z městského rozpočtu 90 000,00
celkem 278 550,00 
 



 
Výdaje: 
 
druh částka v Kč z toho z dotace města/Kč z toho z dotace JMK/Kč
poštovné 609,00 0,00 0,00
administrativní poplatky 290,00 0,00 0,00
platby florbalové unii 24 800,00 9 500,00 0,00
lékařské vyšetření 1 200,00 0,00 0,00
cestovné 47 153,00 13 043,00 11 510,00
pronájmy hal a mantinelů 36 928,00 4 200,00 7 000,00
platby rozhodčím 10 830,00 3 660,00 7 170,00
florbalové vybavení 75 693,00 37 644,00 34 089,00
ubytování družstva žáků 15 000,00 0,00 15 000,00
přestupy 500,00 0,00 0,00
bankovní poplatky 2 947,00 0,00 0,00
tréninkové oblečení 45 122,00 12 929,00 14 631,00
silniční daň 1 875,00 0,00 0,00
webové stránky 1 212,00 0,00 0,00
drobný nákup 197,00 0,00 0,00
Prague Games (loď, boby) 1 340,00 0,00 0,00
florbalová literatura 1 024,00 1 024,00 0,00
školení 2 400,00 1 800,00 600,00
startovné na turnajích 7 200,00 6 200,00 0,00
Celkem 276 320,00 90 000,00 90 000,00
 

Tréninkový proces 
Tréninky probíhají v městské hale v Mikulově. Ve čtyřech devadesátiminutových 
tréninkových jednotkách týdně se věnujeme elévům (do 10 let), starším žákům (do 14 let) 
a dospělým. Vedení tréninkových jednotek je zajištěno čtyřmi kvalifikovanými trenéry. 
Mgr. Roland Odehnal je držitelem trenérské licence C, Mgr. Miroslav Pokorný, Radek Burcin 
a Jakub Caletka vlastní trenérskou licenci D. V tomto roce absolvovali všichni trenéři 
doškolovací seminář s tématikou vedení tréninkových jednotek mládeže. Na vedení některých 
tréninkových jednotek se podílí i další zástupci z řad hráčů mužského týmu či rodičů hráčů 
žákovských družstev. 

Soutěže 
V ročníku 2010/2011 se oficiálních soutěží organizovaných ČFbU účastnila dvě družstva 
florbalového klubu. Starší žáci startovali v Jihomoravské lize a muži byli účastníky 
Jihomoravského přeboru – divize B. 



Konečná tabulka soutěže starších žáků: 
 

 
Výkonnostním cílem družstva bylo v jeho druhé sezóně v této soutěži umístění ve středu 
tabulky, tým tedy zůstal za očekáváním. Výrazným individuálním úspěchem je ale nominace 
hráče Romana Svobody do výběru mladších žáků Jihomoravského kraje a jeho start na turnaji 
regionálních výběrů ostatních moravských krajů. V turnaji zvítězilo právě družstvo našeho 
kraje. 

Družstvo mužů bylo účastníkem Jihomoravského přeboru mužů. Konečná tabulka je níže.  
 

 
V první polovině soutěžního ročníku tým mužů aspiroval na jednu z medailových příček 
a postup do Jihomoravské ligy. V jarní části soutěže po sérii nepřesvědčivých výkonů 
a těsných proher se soupeři srovnatelné výkonnosti, ale vzaly tyto naděje za své. Přesto lze 
sezónu vzhledem k původním předpokladům označit za úspěšnou. Tým dokončil soutěž, byť 
těsně, s aktivní bilancí. 

Neutuchající zájem dětí o florbal v Mikulově vyústil na jaře tohoto roku v rozhodnutí vytvořit 
ještě jeden mládežnický tým. Do dalšího ročníku soutěží bylo přihlášeno družstvo elévů (hráči 
a hráčky do deseti let). Poprvé v historii klubu se také v rámci tohoto družstva zapojila 
do soutěžních utkání i dvě děvčata, Anna Brucháčková a Soňa Gaďourková. 

pořadí družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Gullivers Sokol Brno I 22 0 0 167:30 66 
2. Bulldogs Brno 19 0 3 180:44 57 
3. FbC Aligators Šlapanice 17 1 4 162:45 52 
4. SFK Slovácko-ŠSK Očov 16 0 6 133:59 48 
5. SC Hattrick Brno FbŠ 14 0 8 101:70 42 
6. DDM TJ VHS Znojmo 11 2 9 111:80 35 
7. Orel Jednota Vyškov 10 1 11 105:94 31 
8. FbC ZŠ Horní 6 1 15 66:149 19 
9. Bulldogs Brno B 5 2 15 51:84 17 
10. FRC Mikulov 5 1 16 38:130 16 
11. TJ Sokol Lanžhot 2 1 19 38:154 7 
12. TJ Sokol Brno Židenice 0 1 21 18:231 1 

pořadí družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. SFK Slovácko-FATR Dubňany 14 2 4 129:75 44 
2. Psycho Brno-FbC ZŠ Horní B 14 1 5 142:75 43 
3. FBC Valtice 11 4 5 89:77 37 
4. VSK MZLU Brno 11 4 5 137:75 37 
5. FRC Mikulov 11 0 9 99:98 33 
6. FBK Panthers Ratíškovice B 10 1 9 97:88 31 
7. TJ Sokol Břeclav-Sokol Lanžhot C 8 5 7 98:102 29 
8. FBC Sokol Slavkov 8 3 9 90:88 27 
9. FbC Aligators Šitbořice B 5 3 12 83:125 18 
10. VSK Univerzita Brno Wolves 4 2 14 80:134 14 
11. FbO VSK VFU Brno 0 3 17 63:158 3 



Z turnaje elévů 

Družstvo elévů 



Cílem tréninkové činnosti klubu zůstává vybudování kladného vztahu jeho nejmladších členů 
ke sportu obecně, vytváření a podpora přátelské atmosféry mezi hráči družstva a rozvoj jejich 
pohybových a obratnostních dovedností. 

V ročníku 2011/2012 tak klub zastupují v soutěžích nově tři týmy. Elévové v Jihomoravské 
lize, starší žáci v Jihomoravské lize a muži v Jihomoravském přeboru – divizi B. 
V soutěži elévů se nevede dlouhodobá tabulka, ale družstva se utkávají v jednodenních 
turnajích systémem každý s každým. V soutěži startuje především řada týmů z větších 
brněnských klubů a družstva z Hodonína a Znojma. Rozměry hřiště pro turnaje elévů jsou 
zmenšeny. Naše družstvo zatím po odehrání čtyř turnajů stále čeká na své první vítězství, 
ale dosažené výsledky nejsou podstatným faktorem pro hodnocení jeho činnosti. Klademe 
důraz na vytvoření kladného vztahu hráčů nejen k florbalu, ale ke sportu obecně a jsme 
si vědomi přesahů naší činnosti do oblasti utváření osobnosti našich nejmladších členů 
a formování mezilidských vztahů. 

Starší žáci by ve své třetí soutěžní sezóně v této věkové kategorii měli zúročit nabyté 
zkušenosti a opustit dolní polovinu tabulky. V probíhající soutěži sice na nejlepší stále 
výrazně ztrácejí, ale jejich výkon v některých dosud odehraných utkáních již snese přísnější 
měřítko. V tabulce je zachyceno pořadí v Jihomoravské lize starších žáků k 21. 12. 2011. 

Družstvo starších žáků 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Bulldogs Brno 10 0 0 141:18 30 
2. DDM TJ Znojmo 8 0 2 101:32 24 
3. FBŠ Hattrick Brno  7 2 1 84:16 23 
4. Gullivers Sokol Brno I 6 1 1 66:20 19 
5. Bulldogs Brno B 4 1 3 37:27 13 
6. TJ Sokol Brno Židenice 3 1 4 31:38 10 
7. FRC Mikulov 3 1 4 28:44 10 
8. SFK Slovácko-FATR Dubňany 2 2 4 53:67 8 
9. FbC Hornets-ZŠ Horní 1 1 8 18:109 4 
10. Atlas ČKD Blansko 1 0 9 25:108 3 
11. TJ Sokol Lanžhot 0 1 9 13:118 1 



Muži nezahájili svou třináctou soutěžní sezónu výsledkově příliš úspěšně. V úvodních kolech 
se potýkali s četnými absencemi. Přesto je v jejich silách uhájení pozic z loňského roku. 
Mužstvo navíc v průběhu podzimu, po několika úspěšných sezónách strávených 
v prvoligovém Hattricku Brno, posílil svým návratem mikulovský odchovanec Michal Janek. 
Tabulka k 21. 12. 2011 je níže. 

Z turnaje mužů 

Přátelská utkání a turnaje 
Družstvo žáků se v úvodu prázdnin zúčastnilo jednoho z největších mládežnické turnaje 
na světě Prague Games 2011. V konfrontaci s týmy z České republiky, Slovenska, Švédska 
získalo družstvo jedno vítězství a jednou remizovalo. Třikrát odešlo poraženo. V play-off 
pak náš tým narazil na maďarského soupeře Dunai Krokodilok SE a se soutěží se rozloučil 
porážkou. Muži pak na Májovém turnaji v Lanžhotě obsadili 5. místo. 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. SFK Slovácko-FATR Dubňany B 8 0 2 67:36 24 
2. Florbal Kuřim 6 1 1 36:25 19 
3. FBC Sokol Ivanovice na Hané 6 1 3 49:40 19 
4. FBC Sokol Slavkov 5 2 1 47:29 17 
5. FbC Aligators Šitbořice B 3 2 5 47:48 11 
6. FRC Mikulov 3 2 5 42:71 11 
7. FbC Dohoda Tri Lamy Brno 2 1 3 35:36 7 
8. FBC Valtice 1 1 4 23:32 4 
9. TJ Sokol Břeclav-Sokol Lanžhot C 0 1 5 25:36 1 
10. TJ Sokol Lanžhot B 0 1 5 23:41 1 



Turnaje Asociace školních sportovních klubů 
Členové klubu se organizačně podílejí na zdárném průběhu okrskových a okresních kol 
florbalové soutěže mladších i starších žáků Orion Florbal Cupu, kterou pořádá Asociace 
školních sportovních klubů. Dva členové klubu, Jakub Caletka a Jindřich Zich, vlastní licenci 
florbalového rozhodčího a tato utkání řídili. Všechna utkání probíhala v mikulovské městské 
hale. 

Propagace 
Aktivity florbalového oddílu byly v roce 2011 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.    
 

Závěr 
Finanční prostředky, které byly oddílu přiděleny z městského rozpočtu, byly v prvním pololetí 
roku využity na zajištění činnosti družstva starších žáků (doprava k soutěžním utkáním, 
výplata rozhodčích, trenérské školení, startovné v soutěži). V druhém pololetí byla další část 
dotace využita obdobným způsobem i k zajištění činnosti družstva elévů, které bylo vybaveno 
dresy a potřebným florbalovým vybavením. Část prostředků byla použita k zakoupení 
klubových tréninkových souprav. Další část dotace byla využita k úhradě části nákladů 
letního soustředění mládežnického týmu, které bylo spojeno s účastí na turnaji Prague Games. 

Dotace z rozpočtu JMK byla využita především k úhradě cestovních nákladů obou 
mládežnických družstev, k nákupu florbalového vybavení, úhradě ubytování žákovského 
týmu na Prague Games a k částečné úhradě pořízeného tréninkového oblečení. Z této dotace 
byly dále částečně hrazeny pronájmy hal a mantinelů a platby rozhodčím na turnajích 
ve Valticích. 

Neustálý příliv nových členů do klubu, zejména z řad dětí z Mikulova a okolí vyžaduje další 
rozšíření trenérského týmu. Budeme zvažovat založení dalšího mládežnického družstva. 
V oblasti získávání finančních prostředků potřebných pro chod klubu hodláme, i přes stávající 
nelehkou ekonomickou situaci a předešlé nezdary, oslovit potenciální sponzory z řad 
podnikatelů ve městě i okolí. 

Za dodržení účelu, pro který byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Mikulov 
i Jihomoravského kraje, za pravdivost a správnost této zprávy odpovídá a výroční zprávu 
sestavil: 
 
         ……………………….. 

Mgr. Miroslav Pokorný
 předseda klubu 
     

Přílohy: 
Vyúčtování dotace projektu „Rozvoj florbalu v Mikulově IV“ za rok 2011 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravská liga starších žáků pro sezónu 2010/2011 a 2011/2012 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravský přebor mužů pro sezónu 2010/2011 a 2011/2012 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravská liga elévů v sezóně 2011/2012 
Údaje lze ověřit na: 
www.cfbu.cz; www.praguegames.cz, případně v brožurách  
Rozpis ligových soutěží Jihomoravského a Zlínského kraje 2010/2011,  
Rozpis ligových soutěží Jihomoravského a Zlínského kraje 2011/2012, které jsou k dispozici 
u předsedy klubu. 


