
SK Huhtamaki Okříšky
založeno 1930

Členská schůze 07. 05. 2021



Základní koncepce sportovního klubu 

Podílet se na výchově dětí a mládeže Okříšek 

a okolí vedením organizované sportovní 

(fotbalové) činnosti.              



Ke dni 31. 12. 2020 - 232 členů



SK Huhtamaki Okříšky

Ke dni 31. 12. 2020 – 10 soutěžních 

mužstev



Soutěžní mužstva:

Mladší přípravka – okresní přebor 

Starší přípravka – okresní přebor

Mladší žáci – krajský přebor
Mladší žáci – okresní přebor

Starší žáci – krajský přebor

Dorost – krajský přebor 
Dorost - okresní přebor 

juniorka – okresní soutěž 

muži – krajský přebor 

ženy – divize 

Nesoutěžní mužstva:

Fotbalová školička

Staří páni



Trenéři sportovního klubu

Poděkování všem za jejich práci, to 

nejcennější, co klub má:

Martin Mašek

Milan Fila

Dušan Koreš

Jirka Paděra

Čeněk Heralecký

Marian Kotrba 

Libor Fiala

Jirka Trnka

Kája Pavelková

Láďa Němec

Ondřej Prokop

Michal Krčál

Zdeněk Menoušek

Silvie Široká

Jiří Beránek

Marek Adámek

Marek Holešínský
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Činnost výboru 2015

Ing. Petr Kolář

Předseda

Čeněk Heralecký

Místopředseda

František Fučík

Pokladník

Ing. Radek Salát

Člen výboru

Jana Holešínská

Členka výboru

Mgr. Zdeněk Ryšavý

Člen výboru
Petr Kremláček

Jednatel

VÝBOR SPORTOVNÍHO KLUBU 2017-2020



Činnost výboru 2015

100 %

90 % 70 %

90 %

23 %

100 %100 %

ÚČAST NA SCHŮZÍCH VÝBORU  82 %



- výbor se sešel k 9-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 sekretář 

klubu, od 18-19 hodin

- poděkování členům výboru i členům předcházejících výborů 

2012-2014, 2014-2017   

Činnost výboru 2015ČINNOST  VÝBORU 



Činnost 
výboru

NEJVÝZNAMĚJŠÍ MATERIÁLNÍ VÝDAJE

l - renovace sprch mužů – rozpočet 120.000,-

l - nákup sekačky - 150.000,-

l - údržba hrací plochy - 50.000,-Kč

l



# KLUB Z V R P S B

1. Pelhřimov 10 9 0 1 29:4 27

2. Nová Ves 9 7 1 1 23:8 22

3. Speřice 9 6 1 2 22:8 19

4. Velké Meziříčí B 10 5 2 3 20:11 17

5. Chotěboř 10 5 2 3 16:13 17

6. Náměšť n.O.-Vícenice 10 5 0 5 18:15 15

7. Sapeli Polná 10 3 5 2 23:21 14

8. Žirovnice 10 4 0 6 23:27 12

9. HFK Třebíč 10 3 3 4 15:23 12

10. SK Huhtamaki Okříšky 10 2 4 4 16:18 10

11. Přibyslav 10 3 1 6 12:25 10

12. Ledeč n. Sáz. 10 2 1 7 12:19 7

13. Šebkovice 10 1 3 6 6:24 6

14. Bedřichov 10 1 3 6 10:29 6

Krajský přebor mužů



Vašek dnes převezme štafetu a jsem

přesvědčen, že povede klub správným směrem.

Jestliže chce fotbal v Okříškách přežít, musí

obstát ve tvrdé konkurenci ostatních

volnočasových aktivit. A jak uspěje? Tím, že

bude neustále zkvalitňovat tréninkovou a

sportovní činnost, tedy to, co nabízí veřejnosti.

Kvalifikovaní trenéři, úroveň mistrovských

soutěží, fotbalové turnaje, zapojení rodičů,

společenské akce, klubová symbolika, zázemí

atd.

MLÁDEŽ



SPOLUPRÁCE 

SOKOL STAŘEČ  SK Huhtamaki Okříšky 

SPORTOVNÍ ČINNOST MLÁDEŽ





Sportovní 
činnost

Vztahy s okolím

• městys – poděkování Zdeňku Ryšavému, Láďovi
Příhodovi a orgánům obce za podporu

• 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
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I. epidemie

II. mezilidské vztahy

Prohry 2020



Sportovní klub má dnes žáky, dorost a muže

v krajském přeboru. V roce 2005, kdy jsme

vstupovali do Krajského přeboru, znal

z krajských fotbalových funkcionářů Okříšky

málokdo. Kde byla s fotbalem Třebíč, Náměšť,

Jaroměřice, Moravské Budějovice a jaké je

naše a jejich postavení dnes?

Vážení přátelé, je to dlouhodobá poctivá práce

všech lidiček, kteří se kolem fotbalu pohybují.

Výhry



Jeden z největších omylů, který si neseme z minulé 

doby je, že to všechno je jen tak, že je to všechno 

samozřejmost. Přitom co je samozřejmé, není zpravidla 

ceněné. 

Já tady tvrdím, že fotbal v Okříškách je 

výjimečný, a měla by mu být věnována 

výjimečná pozornost a výjimečná 

podpora. 

Už proto, že dvoutisícový městys se s vlastními 

odchovanci drží 15 let v krajském přeboru, což je 

odrazem vlastní práce s mládeží. 



Nikdy v historii na tom nebyl klub finančně lépe. Stojí

za ním podnikatelské subjekty, které mají svůj

potencionál někde úplně jinde, a považuji za osobní

úspěch, že se je podařilo udržet oba dva.

Sportovní klub má svůj velký mezinárodní fotbalový

turnaj a významné společenské akce v podobě plesu,

čarodějnic a letního kina.

Náš areál byť stárne, patří pořád k nekrásnějším
fotbalovým stánkům v kraji.

Výhry



Sportovní 
činnost

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 je předat ho dalším

generacím v co nejlepší „formě“

- moje srdce je navždy spojeno s SK.


