
SK Huhtamaki Okříšky 
Výroční členská schůze 10.1.2014 

Prezentace 



Sportovní klub 



Zázemí a materiální vybavení  

 víceúčelového hřiště 

 opěrná zeď a dětské hřiště 

 nátěry zábradlí a laviček 

 skříně v kabinách 

 vymalování kabin 

 do rekonstrukce travnaté plochy hřiště 

investováno 130.000,-Kč  

 hnojiva na hřiště + zimní postřik 

 

 



 do sportovního vybavení investováno 

150.000,- Kč – balóny, sportovní náčiní, 

sítě 

 dotace KFS Vysočina sportujeme 2013 

 pořízeny dresy pro ženy,  muže, mladší a 

starší přípravku, 

 prodloužena smlouva s Adidas (Lion sport 

s.r.o.) na dodávku sportovního oblečení, 

 Investice do zvyšování kvalifikace trenérů  

 

Zázemí a materiální vybavení  



 nové chodníky v přední části areálu – 

dlažba již nakoupena 

 v případě otevření vhodného dotačního 

titulu výstavba nový střídaček 

 2015:  oprava tribuny a oplocení areálu 

 budoucnost:  nástavba hospody, otázka 

náhradní plochy 

Akce 2014  



 od začátku roku 2013 začal výbor pracovat 
ve složení Petr Kolář (předseda), Václav Voda 
(místopředseda), František Fučík (pokladník), 
Petr Kremláček (sekretář), Milan Fila (člen 
výboru), Čeněk Heralecký (člen výboru), Jan 
Dokulil (člen výboru)  

 změna organizace práce výboru, schůze 
výboru jednou za měsíc, zváni i trenéři 
mužstev  

 každé pondělí v sezóně - úřední hodiny 
pokladník a sekretář klubu, od 18-19 hodin 

 

Činnost výboru 



Činnost výboru 

 v roce 2013 se sešel výbor ke 14 schůzím, 
vždy byl usnášeni schopný  

 účast za celý rok 90%  

 na všech schůzích Petr Kolář, Milan Fila, 
jednou chyběl Franta Fučík, Petr 
Kremláček a Čenda Heralecký 

 snaha o prezentaci činnosti výboru –
zápisy ze schůzí - klubové vývěsky + 
internet  

 



 poděkování všem členům, výboru za ten 

rok se udělalo obrovský kus práce 

 tři členové výboru jsou navíc i trenéři a 

plnili si povinnosti u svých mužstev  

 

Činnost výboru 



Vztahy s okolím 

 s KFS Vysočina a OFS Třebíč – korektní 
vztahy 

 Výborné vztahy s oddíly Kouty,  Stařeč, 
HFK Třebíč,  Heraltice, zlepšují se vztahy s 
Přibyslavicemi 

 s městysem – poděkování za budování 
areálu, myslím si, že ještě v historii nebyl 
předseda klubu tak často na úřadu 
městyse a starosta tak často na 
fotbalovém hřišti 

 



Vztahy s okolím 

•s  městysem – ještě je potřeba dořešit smluvní 

náležitosti – pracuje na tom Václav Voda ml. 

• u přípravky a žáků spolupráce s rodiči hráčů 

• webové stránky – průměrná návštěvnost 400 

lidí denně !!!!  (a to nemáme diskusní fórum) – 

výkladní skříň klubu – je třeba držet nastavený 

trend;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financování 

 podrobnou zprávu František 

 stabilní pozice u generálního partnera 

klubu Huhtamaki Česká republika, a.s.  

 totéž platí u hlavních partnerů klubu – 

Městys Okříšky,  Fraenkische CZ, s.r.o.,  

Zemědělské družstvo Okříšky 

 začalo se dařit získávat finance 

prostřednictvím dotačních titulů MŠMT, 

Kraj Vysočina, OFS Třebíč    

 



 Sportoviště 2013 – 100.000,-Kč    

 je třeba pokračovat v získávání menších 

sponzorů na ceduli projektu 

Financování 



Přípravka: 

 Čenda, Marian, Worel, Enta super 

 díky klukům u mladší přípravky:  účast v 

soutěži přípravek Hrajeme si fotbal 

 jsem přesvědčen,  že o budoucnost 

Okříšské kopané nemusíme mít starost 

 je třeba držet nastavenou linii  

 tréninkový proces běží tak, jak má 

Činnost - sportovní 



Žáci 

- Jožka Novotný, Dušan, Koreš Mirek Račický 

a Petr Hobza 

- Pokračuje spolupráce se Starčí 

- příjemně překvapili výsledky mladších žáků, u 

kterých pomáhala Enta 

- starší žáci se ještě pokusí porvat o postup 

do krajského přeboru  

- tréninkový proces rovněž na vysoké úrovni 

 

 

Činnost - sportovní 



Dorost 

 Milan Fila dva roky po sobě dokázal postavit 

úplně nové mužstvo (starší žáci, teď dorost), 

pomáhá mu Standa Rampír a Honza Dokulil 

 Juniorka 

 v OP: solidní výsledky 

 Poděkování Patrik, David, Čenda, Jirka 

 díky Marianovi Kotrbovi se začíná dařit 

koordinace hráčů mezi jednotlivými mužstvy 

 

Činnost - sportovní 



První mužstvo 

- byl bych hrozně rád, aby všichni hráči 

přistoupili zodpovědně k zimní přípravě 

- konzultační skupina k přípravě Kolář, 

Milan Tekal, PhDr. Tesfaye, Marian, Libor a 

Milan Fila 

- bude se jednat o přestupu Martina 

Dočekala, příslib HFK Třebíč o případné 

posílení   

Činnost - sportovní 



 8.1.2014 v 16.00 hodin (první trénink) - zjistit 
připravenost všech hráčů podstoupit zimní přípravu 
(tréninková účast 24 hráčů cca 70%) a reprezentovat 
klub (PhDr. Tesfaye, Tekal, kapitán mužstva a jeho 
zástupce 

 v případě časového zaneprázdnění volit individuální 
tréninkové plány (trenér-hráč); 

 individuální pohovory s hráči (Tesfaye, Kolář); 

 neomluvené nebo pravidelné absence řešit průběžně; 

 PhDr. Tesfaye v přípravě povede maximální možný počet 
tréninků osobně;  

 vyhodnocení tréninkové docházka k 1.2. a k 1.3. (PhDr. 
Tesfaye); 

 posílení kádru do 1.3. (Tesfaye, Kolář). 
   

   

 

Činnost - sportovní 



 všichni si přejeme, aby krajský přebor v 

Okříškách zůstal a všichni uděláme 

maximum proto,  aby tomu tak bylo 

 máme-li padnout, tak po boji a se 

vztyčenou hlavou 

 svět tím neskončí, je třeba to brát jako 

výzvu pro intenzivnější práci s mládeží 

 s nastoupené cesty výchovy vlastních 

odchovanců neustoupíme  !!! 

 

Činnost - sportovní 



Činnost - společenská 

 V lednu ples – slabší účast, výborná hudba 
a předtančení 

 Dubnové čarodějnice – akce roku 2013 

 Zábava na hřišti – o.k. 

 Letní kino – menší účast 

 Přehlídka kapel – o.k. 

 Pozvánka na ples 25.1.2014 – nejsnadnější 
způsob jak podpořit svůj klub a ještě se u 
toho pobavit!!! 



Základní pravidlo: Chci-li 

brát, musím i dávat !!! 
 hráč poctivě trénovat, trenér připravovat 

si tréninkové jednotky, člen výboru plnit si 

úkoly, fanoušek fandit a občas nadávat 

 poděkování všem členům, v drtivé většině 

platilo 

 Činnost - všeobecně  



Prohry 2013 

 

I. chybí manažer prvního mužstva a klasický 
trenér juniorky (klidně by to mohla být 
jedna osoba) 

II. dva Tomášové přestali na podzim trénovat 
s prvním mužstvem 

III. návštěvnost letního kina a sportovního 
plesu 

IV. podzimní zranění a absence v kádru 
prvního mužstva a následné výsledkové 
plískanice 

 

 

 



Výhry 2013 

 

 pokrok v budování sportovního areálu 

 třetí místo mužů v krajském  přeboru v 
sezónně 2012/2013  

 čarodějnice – akce roku 2013 

 práce s mládeží – spádovost Okříšek, 
začínají k nám jezdit kluci z okolních obcí 

 zapojení mužstva žen a dívek do činnosti 
klubu  



Výhry 2013 

 výstavní a aktuální webové stránky 

(Honza Jeřábek) – je třeba držet 

nastavený trend !!!!! 

 vybudování mužstva dorostu a jeho 

výsledky 

 prodloužení nájemní smlouvy s Honzem 

Dokulilem  

 působení p. Fialy a p. Fučíkové na VPP 

     Děkuji za pozornost  


