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Zpráva o činnosti za rok 2016 

(prezentace Petr Kolář) (prezentace Petr Kolář) 



Činnost výboru 2015

Čeněk Heralecký František Fučík Jan Jeřábek Milan Fila 

VÝBOR SPORTOVNÍHO KLUBU 2016
(volební období 2015-2017) 

Ing. Petr Kolář

Předseda

Čeněk Heralecký 

Místopředseda

František Fučík

Pokladník

Ing. Radek Salát

Člen výboru

Jan Jeřábek

Člen výboru

Mgr. Zdeněk Ryšavý

Člen výboru

Milan Fila 

Člen výboru

Petr Kremláček

Jednatel

Jan Dokulil

Člen výboru



Rozdělení činnosti mezi 
- sportovní činnost mládeže a zápasy juniorky:Čeněk Heralecký

- organizace zápasů a tréninkové činnosti, vztahy s OFS, KFS: Petr

Kremláček

- finance, rozpočet, dotace: František Fučík

ROZDROZDĚĚLENÍ ÚKOLLENÍ ÚKOLŮŮMEZI MEZI ČČLENY VÝBORU LENY VÝBORU 

Činnost 
výboru

- finance, rozpočet, dotace: František Fučík

- webové stránky, marketing, vztahy s ČUS: Jan Jeřábek

- společenská činnost: Milan Fila a Jan Dokulil

- materiální zabezpečení, provoz kabin: Radek Salát

- smlouvy, stanovy: Zdeněk Ryšavý

- zastupování klubu a mužstvo mužů: Petr Kolář



1. Implementace nového přestupního řádu FAČR       
2. Dokončení výstavby střídaček
3. Pořízení velkých přenosných branek
4. Zahájení modernizace kabin (lino, dveře, kabina rozhodčích)
5. Rozvíjení projektu mládeže  
6.Organizace společenských akcí (Sportovní ples, Čarodějnice, Letní 

zábava, Letní kino, Rockfest) 
7. Organizace 34. Memoriálu Štěpána Maruše
8. Rozvíjet webové stránky, sociální sítě
9. Dokončení registrace u rejstříkového soudu v souladu s novým  9. Dokončení registrace u rejstříkového soudu v souladu s novým  

občanským zákoníkem 
10. Zpracování projektové dokumentace na dokončení areálu 
11. Nákup plátna pro letní kino 



- výbor se sešel k 14-ti schůzím, vždy byl usnášeni 
schopný, tj. byla přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů

- schůze výboru minimálně jednou za měsíc, zváni i 
trenéři mužstev

- každé pondělí v sezóně - úřední hodiny pokladník a 

Činnost výboru 2015ČINNOST  VÝBORU 

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

- zápisy ze schůzi publikovány na webu
- poděkování členům výboru, za ten rok se udělalo 

obrovský kus práce
- poděkování Honzovi Dokulilovi, Honzovi Jeřábkovi a 

Milanu Filovi, kteří již nekandidují



NA SCHŮZÍCH VÝBORU – PRŮMĚR 85%ˇU

86 % 86 % 86 % 100 %

ÚČAST NA SCHŮZÍCH VÝBORU – 85% 

100 %

86 % 86 %

93 %

86 %

79 %

100 %

86 % 50 %



ROZVOJ  AREÁLU SPORTOVNÍHO KLUBU 
Implementace fotbalové revoluce

l - na jaře výstavba nových střídaček –

investice cca 100.000,-Kč

l - v létě byla dokončena ve všech 

kabinách výměna podlahy – investice 

48.000,-Kč

- kompletní přestavba hospody Činnost 
výboru

l - kompletní přestavba hospody 

l - proběhla generální renovace 

světelné časomíry

l - pořízení reklamních cedulí, označení 

areálu, znak klubu 



Zavedení funkčního systému placení členských 
příspPROZVOJ AREÁLU SPORTOVNÍHO KLUBU –

NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST
ěvků a příspěvků na činnosti, evidence členské 

základny
l - ve spolupráci s městysem a ZD Okříšky 

započalo budování tréninkové plochy (Dušan 
Koreš, Radek Salát)

l - ve spolupráci s městysem proběhne oplocené l - ve spolupráci s městysem proběhne oplocené 
celého areálu  

l - výměna vchodový dveří, zkulturnění vstupu do 
kabin a nátěr střechy

l - výměna boilerů v kabinách
l - začít s úpravou prostoru v přední části areálu



Zavedení funkčního systému placení členských 
REALIZOVANÉ NÁKUPY SPORTOVNÍCH POTŘEB

ěvků a příspěvků na činnosti, evidence členské 
základnyl - sada dresů pro první mužstvo (bílé) 

l - sada dresů pro mužstvo žen (modré)
l - sada dresů pro starší přípravku (žluté)
l - byla zakoupena velká bezpečnostní přenosná branka 

(20.000,-Kč)
l - zakoupeny tréninkové a hrací balóny 30 ks v hodnotě l - zakoupeny tréninkové a hrací balóny 30 ks v hodnotě 

15.000,-Kč



SPORTOVNÍ ČINNOST - PŘÍPRAVKY

17.12.2016 - Halový turnaj ml. přípravky - Třebíč

17.12.2016 - Halový turnaj st. přípravky - V. Meziříčí 

11.12.2016 - Turnaj st. přípravky - Okříšky 

11.12.2016 - Přátelská utkání ml. přípravky s HFK Třebíč

4.12.2016 - Přátelská utkání ml. a st. Přípravky – Lipník, Rokytnice n R. 

27.11.2016 - Přátelská utkání ml. a st. přípravky – Želetava, HFK Třebíč

19.11.2016 - Přátelská utkání ml. přípravky s HFK Třebíč

19. 11. 2016 Přátelská utkání st. přípravky – FC Vysočina, Slavoj Třešť



Organizace společenských akcí – 1. Sportovní ples, 2. 
Čarodějnice, 3. Letní zábava, 4. Letní kino, 5. Rockfest;

Kateřina Novotná
Renata Votková
Čeněk Heralecký
Marian Kotrba
Michal Pacholík
Franta Brabec

SPORTOVNÍ ČINNOST - PŘÍPRAVKY

Franta Brabec
Pavel Maruš
a dorostencům a rodičům



Organizace společenských akcí – 1. Sportovní ples, 2. 
Čarodějnice, 3. Letní zábava, 4. Letní kino, 5. Rockfest;

- celkem máme společně se Starčí a Přibyslavicemi 3 mužstva – starší žáci 
(I.třída), mladší žáci (I. třída), mladší žáci (okresní přebor)
- velmi náročné na koordinaci
- mladší žáci: Marek Holešínský, Čenda Heralecký,   Ladislav Němec, Vít 

Petráněk, 
- starší žáci: Dušan Koreš, Jirka Trnka, Mirek Suchánek
- vedoucí mužstva: Petr Hobza
- velké poděkování všem 

SPORTOVNÍ ČINNOST - ŽÁCI

- velké poděkování všem 
- nelze pominout i ostatní organizované aktivity: soustředění, výlety, zájezdy 

na fotbalová utkání – iniciativní zejména Dušan Koreš a Marek Holešínský
- vedle party kolem přípravek další velká parta – ZÁRUKA ŽE BUDEME 

FOTBAL V OKŘÍŠKÁCH POSOUVAT SPRÁVNÝM SMĚREM  



Organizace společenských akcí – 1. Sportovní ples, 2. 
Čarodějnice, 3. Letní zábava, 4. Letní kino, 5. Rockfest;SPORTOVNÍ ČINNOST – DOROST

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Nová Ves  10 8 1 1 29:14 25 

2 FŠ Třebíč  10 8 0 2 75:10 24 

3 SK Huhtamaki Okříšky  10 8 0 2 45:13 24 

4 Jaroměřice nad Rokytnou/Myslibořice  10 8 0 2 47:17 24 

5 Moravské Budějovice  10 6 1 3 23:23 19 

6 Radostín nad Oslavou  10 5 0 5 25:17 15 

7 Výčapy/Šebkovice  10 3 1 6 25:48 10 7 Výčapy/Šebkovice  10 3 1 6 25:48 10 

8 Bystřice nad Pernštejnem  10 3 0 7 23:49 9 

9 Velká Bíteš/Křižanov  10 3 0 7 14:43 9 

10 Jemnicko/Třebelovice  10 1 1 8 12:41 4 

11 Stařeč  10 0 0 10 12:55 0 

 



Organizace společenských akcí – 1. Sportovní ples, 2. 
Čarodějnice, 3. Letní zábava, 4. Letní kino, 5. Rockfest;SPORTOVNÍ ČINNOST – DOROST

- realizační tým: Milan Fila (trenér), Jožka Novotný (asistent)
- vedoucí mužstva: Libor Láník
- dorostenci pomáhali béčku, ani na jaře se bez jejich pomoci béčko neobejde
- dorazový ročník bude zapojen do zimní přípravy áčka 
- někteří kluci pomáhali s tréninky přípravky
- osobní  přání: aby nám do mužů (ať do áčka nebo béčka) došlo co nejvíc kluků,
musíme o každého bojovatmusíme o každého bojovat
- současná situace v béčku není nahodilá, táhneme ji od přípravky –ročníky 96-99 
velmi slabé a nebyly podchyceny   



MUŽI-PRVNÍ MUŽSTVO+JUNIORKA
� Snad nikdy nám nefungovala lépe spolupráce mezi dorostem, juniorkou a 

prvním mužstvem

� Od všech trenérů a hráčů je vidět snaha si navzájem pomoci

� Bohužel řešíme 3 věci najednou a) slabé ročníky 96-99, b) dokončujeme 
generační výměnu v áčku, c) neukázněnost a zranění hráčů

� Jedinou prioritou musí být záchrana krajského přeboru, juniorce v některých 
zápasech chybělo i trocha štěstí, bude to těžké, protože okres je momentálně
hodně silný, Jirka Paděra má za úkol budovat nové mužstvo

Sportovní 
činnost

hodně silný, Jirka Paděra má za úkol budovat nové mužstvo

� Hledáme s Gustem a Martinem posílení, bohužel silná Třebíč je již minulostí a 
Jihlava je trochu někde jinde

� Za posledních 15 let tady něco společně budujeme a sestup je vždy nepříjemný, 
ale mnohem horší je nesportovní chování. Dávejme si na to prosím pozor,  
postoupit můžeme hned v příštím roce zpět, pověst budujeme léta !!!  

� Poděkování všem klukům a realizačnímu týmu (Milan Tekal, Gustav Cabúk, 
Martin Mašek, Radek Salát, Honza Dokulil, Dušan Koreš, Jirka Paděra) drtivá 
většina vystoupení fair play 



Zimní příprava 2017 
Zahájení : 12. ledna 2017 od 18:00 hod. tělocvična 

Tréninky : út - 16:30 – 18:00 - výběh , malá UT na hřišti 
čt - 18:00 – 19:30 – tělocvična 
pá - 16:30 – 18:00 - výběh , malá UT na hřišti 
ne – 10:00 – 11:30 – UT Třebíč ( 15. 01. - 05.02, a 19.02 ) - 5x 

Zimní soustředění : 17.02. - 19.02 ( pá – ne ) - Okříšky, UT Třebíč

Přípravná utkání : 
12.2.2017 neděle 14:00 FC Moravský Krumlov- SK muži A - UT Jevišovice 
25.2.2017 sobota 14:00 HFK,,B“- SK muži A - UT Třebíč25.2.2017 sobota 14:00 HFK,,B“- SK muži A - UT Třebíč
4.3.2017 sobota 10:00 TJ Sokol Tasovice – SK muži A - UT Jevišovice 
11.3.2017sobota 14:00 SK muži- Kouty – UT Třebíč

Seznam hráčů SK Huhtamaki Okříšky tým A na zimní přípravu: 
Brankáři : Fiala Libor, Ferdan Michal 
Obránci : Binka Tomáš, Tekal Jan, Brabenec Jaroslav, Dočkal Tomáš, Ryšavý 
Zdeněk, Večeřa Ivo, Novotný Štěpán, Bulant Viktor 
Záložníci : Jůza Jaroslav, Ryšavý Radek, Široký Ondřej, Zeman Michal, Dubský Petr, 

Dočekal Martin, Rampír Lukáš, Rampír Filip, Mašek Lukáš, Dokulil Jan 
Útočníci : Bastl Vít, Molák Petr, Tůma Radek 
Celkem : 23 hráčů
Voda Václav – zraněn 



NAŠE HOLKY

� Hrají nejvyšší soutěž - MSDŽ

� Pomalu končí éra Jirky Paděry, který se začne přesouvat 
k juniorce

� Bylo vidět, že tomu dával srdce a proto se holky tak 
zlepšovalyzlepšovaly

� I když stojí soutěž velké peníze, byl bych rád, kdyby se 
našel Jirkův následovník

� Memoriál, Letní kino, mužstvo žen – to jsou věci, které 
nás odlišují a jsou zajímavé pro sponzory  







Poznámka

l - k těm pořádaným akcím: popisuji je zde 
jenom letmo, abych Vás dlouho nezdržoval

l - je třeba zdůraznit, že každá nás stojí 
desítky ne-li stovky hodin přípravy !!!

Sportovní 
činnost

desítky ne-li stovky hodin přípravy !!!
l - považuji  připomenout, že to jsou právě ty 

hodiny, kterém prezentujeme před našimi 
partnery a které nám zajišťují finanční 
prostředky pro naší hlavní činnost

l



Vztahy s okolím

- městys – poděkování Zdeňku Ryšavému, Láďovi
Příhodovi a orgánům obce za podporu – budeme
potřebovat pomoc s oplocením areálu, s náhradní
plochou a s přivedením vody od dolňáku

- v průběhu roku podepsána nová nájemní smlouva
- rovněž poděkování generálnímu partneru klubu

Sportovní 
činnost

- rovněž poděkování generálnímu partneru klubu
firmě Huhtamaki Česká republika, a.s. a hlavním
partnerům klubu FRAENKISCHE CZ, s.r.o., ZD Okříšky
a již zmiňovanému Městysi Okříšky – bez peněz se to
dělat nedá
- u všech partnerů silná pozice díky činnosti,
kterou lidé v klubu vyvíjejí



Poděkování a přání

- na závěr bych poděkoval všem členům,
fanouškům, hráčům, trenérům, funkcionářům,
kteří žijí každodenní život sportovního klubu a
současně zapisují jeho historii
- klub je zde od roku 1930 a naší povinností jeSportovní 

činnost

- klub je zde od roku 1930 a naší povinností je
předat ho dalším generacím v co nejlepší „formě“
- mé osobní přání, aby se sportovní klub stal
oázou, kam se chodí jeho členové pobavit, něco
společně dokázat, zasmát, dočerpat energii..



I. Zápas juniorky v Mohelně
II. Červené karty u mužů
III. Slabší sportovní výsledky v podzimní 

části

Prohry 2015

části
IV. Skončení Honzy Jeřábka, Milana Fily a 

Honzy Dokulila ve výboru
V. Holky nenafotily kalendář



� To, co se stalo ve 18 minutě zápasu 12. kola okresního přeboru mezi SK Huhtamaki
Okříšky "B" - Sokol Horní Újezd dne 20. 10. 2016 nám všem připomnělo, na jakých 
zásadách by měl stát výkonnostní fotbal, jakožto celý sport, ale i samotné 
lidské jednání. Domácí sváděli jeden z dalších existenčních zápasů se sousedem v 
tabulce okresního přeboru. Domácí kluci vstoupili do utkání s velkým 
odhodláním, brzy se ujali vedení a svého soupeře, řečeno fotbalovou hantýrkou, 
"válcovali". Ve zmiňované minutě dobíhal v soupeřově šestnáctce domácí hráč Zdeněk 

Ryšavý míč, který mířil mimo hrací prostor do autu. Přistrčil je před bránu, kde okříšský 
útočník podruhé v utkání skóroval. Hlavní rozhodčí ukázal na středový kruh a pomezní č č ř

se rozběhl stejným směrem, vypukla obrovská radost domácích hráčů a 
diváků. Hostující gólman však viděl před přihrávkou míč v autu a jmenovaný hráče tuto 
skutečnost potvrdil. Rozhodčí gól odvolal a rozehrával se odkop od hostující 
branky. Domácí mužstvo klíčový zápas nakonec prohrálo 3:2 a Zdeněk Ryšavý bohužel 
nebyl ten večer pro nikoho hrdinou. S odstupem času lze uvést, že v daný okamžik 
jakoby nikdo z aktérů nebyl připraven, že k něčemu takovému může dojít. Všichni tak 
nějak zůstali opařeni, uvnitř ta horší část na ně řvala: "tohle nám okresní přebor rozhodně
nezachrání", někde v koutku se ale krčila ta lepší (bohužel ustrčená): "vždyť se zachoval 
jako "SLUŠNÝ A FÉROVÝ ČLOVĚK". Kéž by takových okamžiků bylo více a kéž by FAČR 
takové okamžiky vyzdvihoval.



� umístění mužů (5.) v krajském přeboru 
(sezóna 2015-16)

� záchrana juniorky (sezóna 2015-2016) 
� 34. ročník memoriálu Štěpána Maruše

Výhry 2015

� 34. ročník memoriálu Štěpána Maruše
� 5. ročník letního kina
� spolupráce mezi dorostem, juniorkou a 
muži

� zájem a zapojení kluků do přípravy a 
průběhu společenských akcí 

� Děkuji za pozornost !


