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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. 

Soutěžní utkání žákovských družstev pořádáme v městské sportovní hale. 
V letošním roce byly, po uhrazení posledních splátek, převedeny do našeho 
vlastnictví florbalové mantinely, které jsme před čtyřmi lety pořídili na leasing díky 
programu podpory ČFbU. Rozměry hrací plochy nám však nedovolují v městské 
hale pořádat soutěžní utkání dorostenců a mužů, azyl jsme našli v nedalekých 
Valticích.  
 
Výbor klubu pracoval v roce 2013 ve složení: 
Mgr. Miroslav Pokorný, předseda 
Mgr. Roland Odehnal, místopředseda 
Mgr. Vlastimil Robeš, člen 
   

Členská základna 
Členská základna – věková struktura (stav k 31. 12. 2013) 

Věk počet členů 
do 15 let 57 
16 let až 18 let 2 
19 let až 26 let 9 
nad 26 let 9 
Celkem 77 
  

Financování 
Činnost oddílu byla v roce 2013 finančně zajištěna z příspěvků členů, dotace 

z městského rozpočtu přidělené na základě projektu „Rozvoj florbalu v Mikulově 
VI“ a dotace z programu podpory ČFbU na cestovné mládežnických družstev. 
Přehled příjmů a výdajů oddílu souvisejících s realizací projektu je v následujících 
tabulkách. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl sanován z rezervy klubu vytvořené 
v minulých letech. 
 



Příjmy: 
 

zdroj částka v Kč
členské příspěvky 172 500,00
dotace ČFbU 11 280,00
dotace z městského rozpočtu 107 100,00
celkem 290 880,00 
 
 
Výdaje: 
 

druh částka v Kč
z toho z dotace 

města/Kč
z toho z dotace 
ČFbU/Kč

cestovné 100 351,00 35 013,00 11 280,00
platby florbalové unii 32 300,00 15 116,00 0,00
ubytování Prague Games 43 700,00 15 000,00 0,00
pronájmy hal a mantinelů 42 896,00 15 000,00 0,00
platby rozhodčím 23 956,00 10 152,00 0,00
startovné Prague Games 9 450,00 9 450,00 0,00
florbalové vybavení 15 294,00 7 369,00 0,00
ubytování soustředění 19 000,00 0,00 0,00
potraviny soustředění 15 055,00 0,00 0,00
klubové čepice 5 585,00 0,00 0,00
silniční daň 3 725,00 0,00 0,00
drobný nákup 3 401,00 0,00 0,00
bankovní poplatky 2 598,00 0,00 0,00
školení 1 950,00 0,00 0,00
Prague Games - loď 1 750,00 0,00 0,00
webové stránky 1 404,00 0,00 0,00
lékařské vyšetření 1 200,00 0,00 0,00
poštovné 611,00 0,00 0,00
Celkem 324 226,00 107 100,00 11 280,00 
 

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

tréninkových jednotkách se věnujeme družstvům přípravky (do 8 let), elévů 
(do 10 let), mladších žákům (do 12 let), starším žákům (do 14 let) 
a dospělým. Družstva mládeže absolvují během týdne dva tréninky, dospělí jeden. 
Vedení tréninkových jednotek je zajištěno pěti kvalifikovanými trenéry, jmenovitě 
Radkem Burcinem, Jakubem Caletkou, Květoslavem Haluzou a Rolandem 
Odehnalem, kteří jsou držiteli trenérské licence C a Miroslavem Pokorným 
(licence D). Trenéři Burcin, Odehnal a Pokorný se v letošním roce zúčastnili 
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doškolovacího semináře potřebného k prodloužení platnosti jejich licencí. Na vedení 
tréninkových jednotek nejmladší věkové kategorie a organizaci soutěžních turnajů 
se nemalou měrou podílí i paní Michaela Harris. 

Soutěže – ročník 2012/2013 
V ročníku 2012/2013 se oficiálních soutěží organizovaných ČFbU účastnila 

čtyři družstva florbalového klubu. V jihomoravských ligách působila družstva elévů, 
mladších žáků a dorostenců. Muži byli účastníky jihomoravského přeboru – divize B. 

 
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. Hraje se na menším hřišti o rozměrech nejvíce 20 x 10 
metrů se třemi hráči v poli. Branky jsou zmenšeny. V těchto kláních se náš tým 
zpravidla umísťoval na předních pozicích. Do některých turnajů jsme, když to bylo 
možné, nasazovali i více našich družstev. 

 
Elévové – ukončení sezóny 2012/2013 

 

 
Podobně je koncipována i soutěž mladších žáků. Ani zde se nevede 

dlouhodobá tabulka. Hraje se na hřišti o rozměrech maximálně 32 x 16 metrů s pěti 
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hráči v poli. I v těchto turnajích si naši zástupci počínali poměrně zdatně. Nestačili 
jsme pouze na některé týmy z předních brněnských klubů, ale družstvům 
z Hodonína, Znojma či Dubňan jsme byli více než vyrovnaným soupeřem.  

 
Družstvo dorostenců odvádělo v jihomoravské lize průměrné výkony. Řada 

jeho hráčů ale věkově spadala do kategorie starších žáků, pro kterou jsme v této 
sezóně družstvo do soutěží nepřihlašovali. Družstvo svým umístěním splnilo 
předsezónní očekávání.   
 
Konečná tabulka soutěže dorostenců: 
 

 
Po skončení sezóny bylo dorostenecké družstvo rozpuštěno. Část jeho členů 

přešla k týmu mužů, další dali před florbalem, i v souvislosti s přechodem na střední 
školy, přednost jiným aktivitám. Jeden z tahounů družstva Roman Svoboda zkouší 
štěstí v 1. lize dorostenců v dresu brněnských Bulldogs. 
 
Družstvo mužů bylo účastníkem jihomoravského přeboru mužů – divize B. Konečná 
tabulka je níže.  
 

 družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. TJ Znojmo STRABAG 23 0 1 192:47 69 
2. Aligators Šlapanice Klobouky 18 1 5 204:64 55 
3. SFK Slovácko – Očov Hodonín 17 1 6 153:77 52 
4. Bulldogs Brno B 16 2 6 128:91 50 
5. Atlas ČKD Blansko 10 2 12 116:128 32 
6. FRC Mikulov 7 2 15 64:140 23 
7. FbC Sokol Slavkov 5 2 17 67:173 17 
8. Gullivers Sokol Brno I B 4 4 16 63:142 16 
9. TJ Sokol Brno Židenice 0 2 22 51:176 2 

 družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. TJ Čechie Zastávka 16 2 2 132:70 50 
2. FBC Ezamont Slavkov 15 1 4 111:71 46 
3. FBC Lupeni Pohořelice 11 2 7 117:114 35 
4. FBK FRAMOZ Rousínov 9 4 7 86:76 31 
5. FBC Valtice 9 2 9 89:89 29 
6. FbC Aligators Šlapanice C 8 3 9 108:112 27 
7. Gullivers Sokol Brno I D 7 3 10 89:86 24 
8. FRC Mikulov 6 5 9 99:117 23 
9. Florec Brno 6 3 11 100:98 21 
10. VSK MZLU Brno 6 3 11 104:109 21 
11. FBŠ Hattrick Brno C 2 2 16 56:149 8 
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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. 

Prázdninové soustředění a turnaj Prague Games 2013 
 Poprvé v historii klubu se nám povedlo zorganizovat v úvodu letních 
prázdnin soustředění pro naše žákovské týmy. V překrásném areálu rekreačního 
střediska Kosov u Zábřehu na Moravě se ho zúčastnilo 24 hráčů žákovských 
družstev. Za pomoci řady rodičů našich mladých členů se povedlo připravit 
šestidenní program plný pohybových aktivit s florbalem jako jejich hlavní náplní. 
 Družstvo mladších žáků se pak zúčastnilo jednoho z největších mládežnických 
florbalových turnajů na světě Prague Games, v turnaji však neuspělo, v základní 
skupině obsadilo poslední místo a v play-off skončilo již v předkole. Konfrontace 
s týmy Ostravy (1:1), Havířova (1:6), finským Espoon Oilers Millenium (0:13), 
slovenskou Stupavou (1:12) a pražským Lhokamem (1:2), však pro hráče znamenala 
zisk cenných zkušeností. 
 

Ze soustředění v Kosově 
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Soutěže – ročník 2013/2014 
V sezóně 2013/2014 klub reprezentuje v soutěžích šest družstev v pěti 

věkových kategoriích. V jihomoravských ligách nastupují družstva přípravky, dvě 
družstva elévů, mladší žáci a starší žáci. Svou patnáctou soutěžní sezónu absolvuje 
i tým mužů. 

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. 

Rozhodli jsme se také, dát svým svěřencům možnost hrát nejen ve své věkové 
kategorii, ale i pokud mají chuť a jejich schopnosti tomu odpovídají, i o kategorii 
výše. Opory kategorie přípravek tak pravidelně posilují týmy elévů, nejlepší elévové 
si zvykají na větší hřiště mezi mladšími žáky atd.  

Tým přípravky jsme letos přihlásili do soutěže poprvé. Část družstva tvoří 
„ostřílení“ borci prověření loňským ročníkem soutěže elévů, ostatní jsou nově 
příchozí. V kategorii elévů jsme své zastoupení dokonce rozšířili. Do turnajů 
pravidelně nasazujeme dva týmy. Turnaje těchto kategorií se hrají systémem 3+1 na 
menších hřištích tak, jak bylo popsáno výše. 

Družstvo přípravky 
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V soutěži přípravek i elévů se nevede dlouhodobá tabulka. Tyto naše počtem 
hráčů největší kategorie reprezentují náš klub nejlépe, často bychom uvítali možnost 
postavit v turnaji elévů ještě další tým a při tréninku už nám téměř nestačí 
prostorové možnosti mikulovské sportovní haly. To považujeme za nejlepší důkaz 
smysluplnosti naší práce.  

Z turnaje přípravek 

 

 

 
Výsledky na turnajích, kde se v dosavadním průběhu sezóny vždy pereme o 

první místo, pro nás až tak podstatné nejsou. Řada hráčů nastupuje v soutěžích již 
druhým či třetím rokem a těží ze svých dříve nabytých zkušeností. Jen nás mrzí, že 
v soutěži elévů, kterou hraje na jižní Moravě nejvíce týmů, nemůžeme díky 
regionálnímu rozdělení měřit své síly s družstvy tradičně silných brněnských klubů 
a vidět tak skutečné schopnosti svých svěřenců. 

 
Zato v kategorii mladších žáků je situace právě opačná. Los soutěže byl pro 

nás tentokrát až příliš nemilosrdný a přisoudil nám do většiny turnajů jako soupeře 
právě družstva z Brna. Ani v soutěži mladších žáků se nevede dlouhodobá tabulka 
a my vítězství v turnajových zápasech zatím počítáme na prstech jedné ruky. V této 
soutěži se hraje už jen na mírně zmenšeném hřišti systémem 5+1 a hráči zde získávají 
zkušenosti s „velkým“ florbalem. 
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Tým mladších žáků 

 

 

Na začátku sezóny jsme největší naděje vkládali do týmu starších žáků. V této 
kategorii, i díky absenci většiny brněnských týmů v soutěži (hrají v samotné divizi), 
bychom se rádi na konci sezóny umístili na některé z medailových pozic. Jsme dosud 
jediným týmem, který hned v úvodu sezóny dokázal přehrát jinak suverénní 
Letovice, ale v dalších zápasech už se nám tolik nedařilo. Kostru týmu však tvoří 
hráči ročníku narození 2000 a v této kategorii budou moci nastupovat i v příštím 
soutěžním ročníku. 

 
Průběžná tabulka jihomoravské ligy starších žáků – divize B k 31. 12. 2013: 

 
 družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. TJ SOKOL LETOVICE 10 0 1 73:31 30 
2. FbC Hornets – ZŠ Horní 9 0 2 94:36 27 
3. FbC Aligators Moutnice Těšany 7 0 3 81:56 21 
4. SFK Slovácko – FATR Dubňany 6 0 4 67:44 18 
5. FRC Mikulov 5 0 5 52:51 15 
6. FBK Atlas Blansko 3 0 7 34:77 9 
7. SK Fbc Líšeň 1 0 10 38:75 3 
8. TJ Sokol Brno Židenice 1 0 10 38:107 3 
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Tým starších žáků 

 

Muži v Jihomoravském přeboru bojují letos na špici tabulky. Do týmu se 
na začátku sezóny vrátil po dlouhém zranění Roman Trávníček, který v minulých 
letech sbíral v dresu Znojma zkušenosti v nejvyšší juniorské soutěži a mužské 1. lize 
a návrat ohlásili také další hráči z naší dosud nejúspěšnější generace prvoligových 
dorostenců z let 2008 a 2009. Obnovení starých vazeb je na hřišti znát, muži bojují 
o postup do vyšší soutěže. 

Průběžná tabulka jihomoravského přeboru mužů – divize A k 31. 12. 2013: 

 

 družstvo výhry remízy prohry skóre body 
1. Gullivers Sokol Brno I D 7 2 1 59:30 23 
2. FRC Mikulov 6 2 3 68:50 20 
3. COMMIX 1.TJ Sokol Břeclav 6 1 4 57:53 19 
4. FBC Lupeni Pohořelice 6 0 4 71:49 18 
5. FBC Valtice 5 0 5 49:50 15 
6. FbC Aligators Šitbořice D 4 1 6 48:59 13 
7. X – TEAM Bzenec 4 0 6 60:72 12 
8. TJ Sokol Lanžhot B 1 0 10 46:95 3 
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Individuální úspěchy 
 Rok 2013 byl pro klub mimořádně úspěšný i z hlediska prosazení jeho členů 
do krajských reprezentací v žákovských kategoriích.  

Mezi mladšími žáky se Jan Kocáb a Dominik Sláma zúčastnili v dresu týmu 
jihomoravského krajského výběru setkání družstev mladších žáků v Brně. Dominik 
Sláma byl na tomto turnaji vyhlášen nejlepším obráncem. S krajským výběrem 
mladších žáků pak Sláma získal prvenství na turnaji reprezentací jednotlivých krajů 
v Ostravě. 
 Podobného úspěchu dosáhl v kategorii starších žáků i Roman Svoboda. 
Krajský výběr, jehož byl členem, také dosáhl na vítězství v turnaji s výběry ostatních 
krajů. 

Turnaje Asociace školních sportovních klubů 
Členové klubu se organizačně podílejí na zdárném průběhu okrskových 

a okresních kol florbalové soutěže mladších i starších žák 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. Do krajského kola se v kategorii mladších žáků 
probojovalo družstvo gymnázia Mikulov, v jeho týmu působí řada hráčů našeho 
klubu. 

Turnaj O pohár ČFbU pro 1. stupeň základních škol  
Podobně jako v turnajích AŠSK zaštiťuje klub v rámci okresu Břeclav 

pořadatelství školních turnajů pořádaných ČFbU. 

Propagace 
Aktivity florbalového klubu byly v roce 2013 prezentovány prostřednictvím 

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

Z turnaje elévů 
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Závěr 
Finanční prostředky, které byly oddílu přiděleny z městského rozpočtu, jsme 

využili k částečnému zajištění činnosti mládežnických družstev (doprava 
k soutěžním utkáním, výplata rozhodčích, nákup florbalového vybavení, úhrada 
startovného a licenčních poplatků v novém ročníku soutěží, pronájem haly 
ve Valticích pro turnaje dorostenců). Další část prostředků použitých z dotace města 
tvořily platby za nájem sportovní haly v Mikulově k tréninkům mládežnických týmů 
po skončení soutěžní sezóny v měsících květnu a červnu, úhrada nákladů spojených 
s dopravou členů klubu na soustředění, startovné, individuální poplatky a ubytování 
na turnaji Prague Games. 

Klub získal také dotaci ČFbU na zajištění dopravy členů žákovských družstev 
k soutěžním utkáním. Získané prostředky byly použity právě k těmto účelům. 

Činnost klubu by byla bez podpory města Mikulov jen velmi 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 v soutěžních utkáních 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, za pravdivost a správnost této zprávy odpovídá a výroční zprávu sestavil: 
 
          
 

……………………….. 
Mgr. Miroslav Pokorný

 předseda klubu  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


