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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 od svého vzniku v roce 1999 začleněn do struktury České florbalové unie 
(ČFbU) a účastní se jejích soutěží. 
 
Výbor klubu pracoval v roce 2012 ve složení: 
Mgr. Miroslav Pokorný, předseda 
Mgr. Roland Odehnal, místopředseda 
Mgr. Vlastimil Robeš, člen 
   

Členská základna 
Členská základna – věková struktura (stav k 31. 12. 2012) 

věk počet členů 
do 15 let 60 
16 let až 18 let 2 
19 let až 26 let 10 
nad 26 let 11 
celkem 83 
  

Financování 
Činnost oddílu byla v roce 2012 finančně zajištěna z příspěvků členů, dotace 

z městského rozpočtu přidělené na základě projektu „Rozvoj florbalu v Mikulově V“, dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje (dále JMK) a dotace z programů podpory ČFbU. Přehled 
příjmů a výdajů oddílu souvisejících s realizací projektu je v následujících tabulkách. 
 
 
Příjmy: 
 
zdroj částka v Kč
členské příspěvky 117 550,00
dotace ČFbU 12 280,00
dotace z rozpočtu JMK 50 000,00
dotace z městského rozpočtu 103 000,00
celkem 282 830,00 
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Výdaje: 
 

druh částka v Kč
z toho z dotace 

města/Kč
z toho z dotace 

JMK/K č
z toho z dotace 
ČFbU/Kč

florbalové vybavení 72 150,00 45 275,00 19 532,00 5770,00
cestovné 65 107,00 24 675,00 18 018,00 2280,00
pronájmy hal a mantinelů 50 413,00 12 000,00 3 000,00 4230,00
platby florbalové unii 30 900,00 16 300,00 0,00 0,00
platby rozhodčím 12 250,00 4 750,00 1 950,00 0,00
školení 8 100,00 0,00 7 500,00 0,00
bankovní poplatky 2 845,00 0,00 0,00 0,00
silniční daň 2 475,00 0,00 0,00 0,00
webové stránky 1 392,00 0,00 0,00 0,00
poštovné 528,00 0,00 0,00 0,00
občerstvení - turnaj elévů 249,00 0,00 0,00 0,00
administrativní poplatky 60,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 246 469,00 103 000,00 50 000,00 12 280,00
 

Tréninkový proces 
Tréninky probíhají v městské hale v Mikulově. V devadesátiminutových tréninkových 

jednotkách se věnujeme elévům (do 10 let), mladším žákům (do 12 let), dorostencům 
(do 16 let) a dospělým. Družstva mládeže absolvují během týdne dva tréninky, dospělí jeden. 
Vedení tréninkových jednotek je zajištěno pěti kvalifikovanými trenéry. V tomto roce 
absolvovali školení pro zvýšení trenérské kvalifikace Radek Burcin a Jakub Caletka, stejného 
kurzu se zúčastnil i Květoslav Haluza a všichni získali trenérskou licenci typu C. Držitelem 
téže licence je i Mgr. Roland Odehnal. Mgr. Miroslav Pokorný je vlastníkem trenérské 
licence D. Na vedení tréninkových jednotek se podílí i další zástupci z řad hráčů mužského 
týmu či rodičů hráčů žákovských družstev. 

Soutěže 
V ročníku 2011/2012 se oficiálních soutěží organizovaných ČFbU účastnila tři 

družstva florbalového klubu. Elévové hráli Jihomoravskou ligu, starší žáci startovali také 
v Jihomoravské lize a muži byli účastníky Jihomoravského přeboru – divize B. 
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Družstvo elévů je tvořeno chlapci a děvčaty do deseti let věku. V soutěži elévů se 
nevede dlouhodobá tabulka, ale družstva se utkávají v jednodenních turnajích systémem 
každý s každým. V soutěži startovala především řada týmů z větších brněnských klubů 
a družstva z Hodonína a Znojma. Ve své první soutěžní sezóně sbíralo naše družstvo 
především zkušenosti. Ani řada porážek, které tým utrpěl, nijak nepoznamenala zájem dětí 
o tuto hru. V průběhu sezóny byla testována změna systému hry této soutěže, kdy se dvě 
dvojice družstev utkávají současně na dvou malých hřištích (rozměry maximálně 20 x 10 m), 
brány jsou sníženy a v poli se pohybují pouze tři hráči. Kluby, které se turnaje účastní, mají 
právo vytvořit více týmů. Do tohoto testování se jako jeden z prvních klubů jižní Moravy 
přidal i náš a v dubnu 2012 jsme podle tohoto systému uspořádali ve sportovní hale 
v Mikulově soutěžní turnaj.  

Z turnaje elévů 
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Družstvo starších žáků se v Jihomoravské lize dlouho pohybovalo na pozicích v horní 
polovině tabulky, ale výsledkový kolaps v závěru sezóny ho odsunul až na konečné 8. místo. 
Výsledkové cíle týmu tak nebyly splněny. Právě nevyrovnanost výkonů, kdy hrál tým 
v některých zápasech vyrovnanou partii s družstvy z horních pater tabulky a jindy nedokázal 
bodovat s týmy z jejího chvostu, byla největším problémem herního projevu našich žáků. 
 
Konečná tabulka soutěže starších žáků: 
 

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

 

Výsledky mužského týmu odpovídají jeho možnostem a ambicím. Řada dospělých 
členů se současně věnuje v klubu práci s mládeží a tu upřednostňuje před vlastní hráčskou 
kariérou. 

místo družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Bulldogs Brno 20 0 0 256:27 60 
2. DDM TJ Znojmo 17 0 3 201:56 51 
3. FBŠ Hattrick Brno 15 2 3 175:39 47 
4. Gullivers Sokol Brno I  12 3 5 123:60 39 
5. Bulldogs Brno B 8 2 10 91:110 26 
6. TJ Sokol Brno Židenice 8 2 10 80:101 26 
7. SFK Slovácko – FATR Dubňany 8 2 10 135:177 26 
8. FRC Mikulov 7 3 10 71:91 24 
9. FbC Hornets – ZŠ Horní 3 1 16 51:179 10 
10. Atlas ČKD Blansko 2 1 17 68:211 7 
11. TJ Sokol Lanžhot 1 2 17 49:249 5 

místo družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Florbal Kuřim 14 2 2 86:44 44 
2. SFK Slovácko – FATR Dubňany B 14 0 4 122:74 42 
3. FBC Sokol Ivanovice na Hané 12 1 5 94:72 37 
4. FBC Sokol Slavkov 10 2 6 106:69 32 
5. FbC Aligators Šitbořice B 6 2 10 80:92 20 
6. FbC Dohoda Tri Lamy Brno  6 2 10 98:113 20 
7. FRC Mikulov 5 4 9 78:123 19 
8. TJ Sokol Lanžhot B 5 2 11 74:93 17 
9. FBC Valtice 4 3 11 77:104 15 
10. TJ Sokol Břeclav – Sokol Lanžhot C 4 2 12 66:96 14 
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V sezóně 2012/2013 už klub reprezentuje v soutěžích čtveřice družstev, nejvíce v jeho 
dosavadní historii. Nově byl vytvořen tým mladších žáků. Zachován zůstal tým elévů. 
Družstvo starších žáků bylo transformováno na družstvo dorostenců. Svou čtrnáctou soutěžní 
sezónu absolvuje i tým mužů. 

Družstvo mladších žáků  

Cílem tréninkové činnosti klubu nadále zůstává hlavně vybudování kladného vztahu 
jeho členů k pohybu a sportu, vytváření a podpora přátelské atmosféry mezi hráči družstva 
a rozvoj jejich pohybových a obratnostních dovedností. 

Z turnaje elévů 
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V soutěži elévů se nevede dlouhodobá tabulka, ale družstva se utkávají v jednodenních 
turnajích systémem každý s každým. Od stávající sezóny se všechna utkání hrají systémem 
3+1, vždy současně na dvou hřištích tak, jak bylo testováno v minulé sezóně. Zmenšení hrací 
plochy a počtu hráčů znamená častější kontakt hráčů s míčem a umožňuje rozvoj jejich 
individuálních hráčských dovednosti. Eliminuje se také doba, kdy hráč běhá po hřišti bez 
míče. 

V probíhající sezóně elévové na turnajích nekráčí od porážky k porážce, ale kromě 
zisku cenných zkušeností pravidelně útočí na pomyslné medailové pozice. Vzhledem k tomu, 
že se na jednom turnaji utká často až deset družstev, je progres výkonnosti tohoto týmu 
nezanedbatelný. 
  
 

Družstvo elévů 

Družstvo mladších žáků je tvořeno bývalými členy týmu starších žáků, kteří věkově 
stále spadají do kategorie do 12 let. Do družstva přešli také někteří členové loňského týmu 
elévů. Tým, podobně jako družstvo elévů stále doplňují i nově příchozí. Stejně tak se ale 
musíme vyrovnat s odchody některých hráčů. 
 

Ani v soutěži mladších žáků se nevede dlouhodobá tabulka, ale hrají se jednodenní 
turnaje systémem každý s každým. Hřiště je mírně zmenšeno, ale hraje se s pěti hráči v poli. 
Úvod soutěže zastihl tým v dobré pohodě. Částečně i díky snazším soupeřům zvítězilo 
družstvo ve většině zápasů prvních dvou turnajů. Teprve konfrontace s družstvy zavedených 
brněnských klubů na dalších turnajích ukázala, že za nejlepšími v této věkové kategorii stále 
zaostáváme. Další vývoj sezóny teprve ukáže, zda-li bude tým mladších žáků schopen 
konkurovat i jim. Pozitivním motivačním faktorem činnosti týmu je účast hráčů Daniela 
Čermáka, Jana Kocába a Dominika Slámy na výběrovém srazu krajského výběru mladších 
žáků. Jmenovaní mají možnost probojovat se do krajského florbalového týmu své kategorie 
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a v květnu 2013 reprezentovat Jihomoravský kraj a město Mikulov v celostátním turnaji 
krajských výběrů. 
 

Nově založený dorostenecký tým kromě hráčů v dorosteneckém věku tvoří také řada 
hráčů spadajících do kategorie starších žáků, pro které jsme v současné sezóně vlastní tým 
do příslušné soutěže nepřihlašovali. Věkově nejmladší tým v lize tak sbírá především 
zkušenosti, které snad v budoucnu někteří hráči přetaví i v úspěchy. Za povšimnutí jistě stojí 
účast hráčů Pavla Fábryho, Radka Němce a Romana Svobody na výběrových srazech 
dorosteneckého krajského výběru a to i přesto, že se ani jednomu z nich nakonec nepodařilo 
proniknout do nominace na republikový turnaj dorosteneckých výběrů. Poslední jmenovaný 
navíc věkem spadá stále do kategorie starších žáků. 

 
 Družstvo dorostenců 

 
Průběžná tabulka Jihomoravské ligy dorostenců k 31. 12. 2012 

 

Muži v Jihomoravském přeboru drží poněkud překvapivě aktivní bilanci. Tým byl 
v létě oslaben odchodem Michala Janka do brněnského Hattricku a výbor klubu zvažoval, 

Pořadí Mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. TJ Znojmo STRABAG 11 0 1 94:27 33 
2. FbC Aligators Šlapanice Klobouky 10 0 2 114:22 30 
3. SFK Slovácko – Očov Hodonín  9 0 3 73:38 27 
4. Bulldogs Brno B 7 1 4 64:59 22 
5. Atlas ČKD Blansko 5 2 5 55:53 17 
6. FBC Sokol Slavkov 3 2 7 39:98 11 
7. FRC Mikulov 2 2 8 34:78 8 
8. Gullivers Sokol Brno I B 1 4 7 33:68 8 
9. TJ Sokol Brno Židenice 0 1 11 33:96 1 
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i vzhledem k vytížení mnohých členů týmu vedením družstev mladších věkových kategorií, 
ukončení jeho činnosti. Aktivní kariéru však obnovilo několik hráčů vracejících se po zranění 
či delší pauze, do sestavy byli zapracování i nováčci s dlouholetými herními zkušenostmi 
z jiných sportů a činnost mužského družstva tak mohla být zachována. 

Tým mužů 

Tabulka k 31. 12. 2012 je níže. 

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 (dále AŠSK). Členové klubu, kteří vlastní licenci florbalového 
rozhodčího tato utkání řídí. Všechna utkání probíhala v mikulovské městské hale. 

pořadí mužstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. FBC Ezamont Slavkov 8 1 1 61:34 25 
2. TJ Čechie Zastávka 6 2 2 50:36 20 
3. FBK FRAMOS Rousínov 6 1 1 43:27 19 
4. FRC Mikulov 5 1 4 56:48 16 
5. FBC Valtice 5 0 5 53:48 15 
6. FBC Lupeni Pohořelice 5 0 3 42:38 15 
7. FbC Aligators Orel Šlapanice C  4 1 5 49:49 13 
8. Florec Brno 2 3 3 34:30 11 
9. Gullivers Sokol Brno I D 2 2 4 31:34 8 
10. VSK MZLU Brno 1 1 6 43:49 4 
11. FBŠ Hattrick Brno C 0 0 10 15:84 0 
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Do krajských kol se probojovala družstva gymnázia Mikulov v kategorii mladších žáků a ZŠ 
Mikulov, Hraničářů v kategorii starších žáků. V obou týmech působí řada hráčů klubu. 

Turnaje O pohár České florbalové unie základních škol  
Podobně jako v turnajích AŠSK zaštiťuje klub v rámci okresu Břeclav pořadatelství 

školních turnajů pořádaných ČFbU. Na jaře proběhlo v městské hale v Mikulově a okrskové 
kola i okresní kolo turnaje pro 2. stupeň základních škol, podzim pak patřil okresnímu kolu 
soutěže 1. stupně základních škol. 

Propagace 
Aktivity florbalového klubu byly v roce 2012 prezentovány prostřednictvím 

regionálního tisku a webových stránek klubu www.frcmikulov.cz. 
 

Závěr 
Finanční prostředky, které byly oddílu přiděleny z městského rozpočtu, byly v prvním 

pololetí roku využity k zajištění činnosti družstva elévů a starších žáků (doprava k soutěžním 
utkáním, výplata rozhodčích, nákup florbalového vybavení, úhrada startovného v novém 
ročníku soutěží). Nezanedbatelným výdajem prostředků z dotace města pak byly platby za 
nájem sportovní haly v Mikulově k tréninkům mládežnických týmů po skončení soutěžní 
sezóny v měsíci květnu. V druhém pololetí byla další část dotace využita obdobným 
způsobem také k zajištění činnosti družstva mladších žáků, kterému byly mimo jiné pořízeny 
dresy a část florbalového vybavení. Další prostředky byly použity na úhradu některých 
cestovních nákladů družstva dorostu, k částečné úhradě pronájmu haly ve Valticích 
k pořádání turnaje dorostenců.     

Dotace z rozpočtu JMK byla využita především k úhradě některých cestovních 
nákladů všech mládežnických družstev a k nákupu florbalového vybavení. Z této dotace byl 
dále částečně hrazen pronájem haly a mantinelů na turnaji dorostenců ve Valticích. Díky 
dotaci JMK pak mohl klub zajistit rozšíření trenérské kvalifikace trojice trenérů mládeže. 

Vzhledem k založení družstva mladších žáků se klubu podařilo získat dotaci ČFbU 
na jeho činnost a dopravu k soutěžním utkáním. Získané prostředky byly použity právě 
k těmto účelům. 

Činnost klubu by byla bez podpory výše uvedených subjektů jen obtížně udržitelná, 
ne-li nemožná v rozsahu, v jakém ji v současné době klub uskutečňuje. Díky dotačním 
prostředkům je možné udržovat a průběžně doplňovat materiál potřebný pro tréninkovou 
a soutěžní činnost mládeže a usnadnit takto, hlavně nově příchozím, přístup k florbalovému 
vybavení. Možnost srovnání herních dovedností s hráči jiných klubů je pak hnacím motorem 
pro další rozvoj naší mladé florbalové generace. Cíle projektu tak byly splněny. 
    

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  
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Přílohy: 
Vyúčtování dotace projektu „Rozvoj florbalu v Mikulově V“ za rok 2012 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravská liga elévů pro sezónu 2011/2012 a 2012/2013 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravská liga mladších žáků pro sezónu 2012/2013 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravská liga starších žáků pro sezónu 2011/2012 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravská liga dorostenců pro sezónu 2012/2013 
Předpis a rozpis soutěže Jihomoravský přebor mužů pro sezónu 2011/2012 a 2012/2013 
 
Údaje lze ověřit na: 
www.cfbu.cz;  
případně v brožurách  
Rozpis ligových soutěží Florbalové unie Jihomoravského a Zlínského kraje 2011/2012,  
Rozpis ligových soutěží Florbalové unie Jihomoravského a Zlínského kraje 2012/2013,  
které jsou k dispozici u předsedy klubu. 


