Výroční zpráva TJ Slavoj Srubec,z.s.
Informace o činnosti fotbalového oddílu za rok 2017

Toto výroční je vypracována k výroční členské schůzi, která se bude
konat dne 16.června 2018 a je určena k podání informací členské
základně, zástupcům ostatních spolků obce , zástupcům obecního
úřadu obce Srubec, MŠMT, Jihočeskému kraji, FAČR, sponzorům
oddílu a sportovní veřejnosti.
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ČINNOST ODDÍLU
Fotbalový oddíl se zaměřuje na tělovýchovný i kulturní rozvoj svých členů, zaměřuje svou činnost
hlavně na mládežnické kategorie hráčů a dále také na zajištění sportovní činnosti seniorského týmu
mužů. Cílem je umožnit hráčům účastnit se soutěží organizovaných FAČR a co nejlépe v těchto
soutěžích reprezentovat obec Srubec
Za tímto účelem se také účastní sportovních soutěží pořádaných jinými subjekty, jakož i sám
organizuje sportovní soutěže a kulturní akce. Ve své snaze spolupracuje i s dalšími subjekty veřejné
správy a jinými tělovýchovnými organizacemi a svazy.

FILOZOFIE A CÍLE ODDÍLU


Systematická práce s mládeží s ambicemi vytvořit stabilní fotbalovou základnu.



Především u kategorií přípravek a žáků zajistit, aby každý hráč měl možnost nastupovat
k utkáním tzn. přihlásit takové množství soutěží, které koresponduje s počtem hráčů v těchto
kategoriích.



Podpora ve vzdělávání současných trenérů a nábor nových trenérů především u
mládežnických týmů. Cílem je, aby každý trenér, který pracuje v našem oddíle disponoval
minimálně trenérskou licencí „C“ , podpoříme i studium vyšší trenérských licencí.



V kategorii seniorů dlouhodobě a systematicky pracovat a zaměřit se na omlazení týmu,
přičemž je naší jednoznačnou prioritou v maximální míře vychovat si vlastní odchovance.
Hrát takovou soutěž, kterou budeme schopni zvládnout zajistit jak po stránce sportovní,
tak především po stránce ekonomické.



Vzájemná, oboustranně výhodná spolupráce s obcí, jakožto hlavním partnerem podporujícím
naší činnost.



Aktivní činnost směřující k zajištění finančních prostředků na podporu fotbalového oddílu i
z jiných zdrojů - spolupráce s menšími sponzory a zaměření na čerpání dotací z Jihočeského
kraje a MŠMT .
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VEDENÍ ODDÍLU
Vedení oddílu tvoří nový devítičlenný výbor, který byl zvolen v listopadu 2017. Úkolem výboru je
zajištění běžného chodu oddílu a to jak z hlediska organizační a sportovní činnosti všech týmů, tak i
z hlediska jejich financování.
Výbor
David Kamaryt - předseda oddílu
Martin Kohout - místopředseda oddílu
Jana Šerá - jednatel výboru
Pavel Kalina - sekretář výboru
Kamil Kotrba - člen výboru
Petr Tomšů - člen výboru
Milan Čečka - člen výboru
Luboš Šenkýř - člen výboru
Jan Hekrdla - člen výboru

EKONOMIKA – FINANCOVÁNÍ ODDÍLU
Co se týká hospodářského výsledku spolku, je naší prioritou dlouhodobě dosahovat min.
vyrovnaného, či pokud možno kladného výsledku hospodaření. Kromě dlouhodobých partnerů,
kteří nás podporují, je našim cílem také dál získávat finanční prostředky z dotací.
Výdaje celkem - 384 934,-Kč
Výdaje mládež :
- Nájemné sportovních hal a tělocvičen
- Dopravné k utkáním
- Odměny rozhodčích
- Startovné na turnajích
- Materiální vybavení
- Energie
- Údržba areálu
- příspěvky FAČR
Výdaje senioři :
- Odměny rozhodčích
- Materiální vybavení
- Pitný režim
- Energie
- Údržba areálu
- Příspěvky FAČR
- Výdaje za přestupy seniorských hráčů
- Pronájem tělocvičen
- Pronájem UMT
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Příjmy – 480 000,-Kč
-

Dotace z rozpočtu obce
Dotace FAČR
Dotace Jihočeského kraje
Dotace MŠMT
Sponzorské dary firem a fyzických osob
Členské příspěvky
Pronájem klubovny
Příjmy z prodeje seniorských hráčů

Hlavním partnerem našeho klubu je Obec Srubec. Oddíl nemá aktuálně výraznějšího sponzora,
kromě obce jsme podporování především několika partnery. Jmenovitě – GW jihotrans, Motor
Jikov, Colas CZ, 3plus1Servis, Stabo, ROZE, C+C servis, S4Net, kteří každoročně přispívají na naši
činnost. V posledních letech se nám dáří získávat dotace z MŠMT, Jihočeského kraje a FAČR
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Účetní závěrka – rozvaha – výkaz zisku a ztráty
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PŘEHLED TÝMŮ sezóna 2016/17 – VÝSLEDKY po ukončení sezóny
Oddíl měl přihlášeno v sezoně 2016/17 v soutěžích pořádaných FAČR celkem dva mládežnické
týmy a jeden tým seniorský. Kromě toho máme ještě tým před přípravky – děti kategorie 3-5 let ,
kteří se ještě soutěže neúčastní
V evidenci jsme měli přes 90 členů. Mládežnické týmy trénují 2x týdně, seniorský tým trénuje 2x
týdně. Pro přípravu využíváme naší hrací plochu, pro přípravu mužstva seniorů v zimním období
pronájem UMT v Borovanech, Hluboké N.Vlt , Roudném V zimním období využívají všechny
kategorie sportovní haly a tělocvičny v Českých Budějovicích a okolí za které platíme nemalé
pronájmy, protože v obci tělocvična není.
Mladší přípravka - 10 dětí – okresní přebor OFS České Budějovice
Trenéři : Luboš Šenkýř, Martin Kohout - trenéři licence „C“
Tuto soutěž jsme hráli s dětmi ročník 2008/09 – Hráli proti ročníku 2007 , učíme se a nejsme
poslední. Po sezoně 2016/17 na 6 místě s 31 body.
Starší přípravka nebyla pro tuto sezónu přihlášena z důvodu malého počtu hráčů. Zbylých 5 hráčů
bylo zapůjčeno na sezónu do FC Nové Hodějovice
Před přípravka pro nejmenší fotbalisty - 25 dětí -tato kategorie nehrála oficiální soutěž.
Trenéři: Václav Bouřil – trenér licence UEFA „B“, Petr Tomšů – trenér licence „C“
Chlapci a děvčata se seznamovali s míčem, učí se prvním dovednostem – vše herní formou.
Mladší žáci - 5 dětí – spojeno s oddílem FC Nové Hodějovice 7 dětí - okresní přebor OFS České
Budějovice hrali pod hlavičkou Srubec/Hodějovice – vedoucí oddíl TJ Slavoj Srubec
Trenéři: David Kamaryt, Rudolf Bazal - trenéři licence „C“
Jelikož jsme nedisponovali větším počtem hráčů ročníku 2004/05 dohodli jsme se s FC Nové
Hodějovice ke spojení družstva , oni disponovali stejným počtem dětí této kategorie. Chceme aby
naše děti pokračovali u nás a nemuseli jsme je předávat do jiného oddílu. Po sezoně 2016/17
bohužel deváté místo s 8 body.
Muži – 25 hráčů - okresní přebor OFS České Budějovice
Trenéři: René Janoušek - trenér licence „B“, Pavel Kalina
Po ukončené sezoně 2016/17 skončil náš seniorský tým pod vedením dvou nejzkušenějších hráčů
na 4 místě se 45 body Před začátkem soutěže pro nás bylo prioritou se v soutěži udržet a to se
povedlo, dokonce nám byl nabídnut postup do I.B třídy což jsme z důvodu financí a přestárlého
kádru odmítli. Měli jsme v kádru 25 hráčů, díky příchodu několika mladých hráčů se nám podařilo
částečně stabilizovat mužstvo. Pokud bychom hráli stále v nejsilnější sestavě byli bychom schopni
tuto soutěž bez problému vyhrát a postoupit do I.B třídy. Seniorskou kategorii z velké části
ovlivňují finance a proto hrajme důstojně okresní přebor , abychom nedělali ostudu.
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PŘEHLED TÝMŮ sezóna 2017/18 – VÝSLEDKY po podzimní části sezóny
Oddíl přihlásil na sezónu 2017/18 do soutěží pořádaných FAČR celkem tři mládežnické týmy a
jeden tým seniorský. Kromě toho máme ještě tým před přípravky
V evidenci jsme měli přes 90 členů. Mládežnické týmy trénují 2x týdně, seniorský tým trénuje 2x
týdně. Pro přípravu využíváme naší hrací plochu, pro přípravu mužstva seniorů v zimním období
pronájem UMT Třeboni, Složiště V zimním období využívají všechny kategorie sportovní haly a
tělocvičny v Českých Budějovicích a okolí za které platíme nemalé pronájmy, protože v obci
tělocvična stále není.
Mladší přípravka - 14 dětí – okresní přebor OFS České Budějovice
Trenéři : Martin Kohout , Petr Tomšů trenéři licence „C“
Tuto kategorii posílilo 8 hráčů z před přípravky roč. 10/11
Tuto soutěž hrajeme s dětmi ročník 2009/11 – Hrajeme proti stejně starým , učíme se a někdy
hrajeme výborný fotbal.
Po podzimu na 3. místě s 19 body.
Starší přípravka - 7 dětí – spojeno s oddílem FC Nové Hodějovice - 4 děti ,okresní přebor OFS České
Budějovice hrají pod hlavičkou Srubec/Hodějovice – vedoucí oddíl TJ Slavoj Srubec
Trenéři : Luboš Šenkýř - trenér licence „C“, Kamil Kotrba
Tuto soutěž jsme hrajeme s dětmi ročník 2007/08 – Hrajeme proti stejně starým, podobně jako u
mladší přípravky, někdy hezký fotbal.
Po podzimu na 6. místě s 12 body.
Před přípravka pro nejmenší fotbalisty - 16 dětí -tato kategorie nehraje oficiální soutěž.
Trenér: David Kamaryt - trenér licence „C“,
Chlapci a děvčata se seznamují s míčem, učí se prvním dovednostem – vše herní formou.
Mladší žáci - 2 dětí – spojeno s oddílem FC Nové Hodějovice 8 dětí - okresní přebor OFS České
Budějovice hrají pod hlavičkou Hodějovice/Srubec – vedoucí oddíl FC Nové Hodějovice
Jelikož nedisponujem větším počtem hráčů ročníku 2004/06, dohodli jsme se s FC Nové Hodějovice
ke spojení družstva , oni disponují 8 mi dětmi této kategorie.
Po podzimu 9 místo s 5 body.
Muži – 25 hráčů - okresní přebor OFS České Budějovice
Trenéři: René Janoušek - trenér licence „B“, Pavel Kalina
Po podzimu skončil náš seniorský tým na 5 místě s 24 body . Prioritou je se v soutěži udržet a
zachránit a to se zatím daří . Před začátkem sezóny bylo družstvo doplněno o další mladé nové
hráče, ale zároveň nás 2 mladí opustili. I když máme v kádru již 28 hráčů, bohužel se stále
potýkáme s malou účastí hráčů na trénincích. Hrajme důstojně okresní přebor , abychom nedělali
ostudu.
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CO SE POVEDLO V ROCE 2017
V únoru jsme uspořádali Sportovní ples ve Zborovské Bumbálce , kde nám k tanci hrálo opět DUO
ECHOES. V měsíci květnu jsme společně s obecním úřadem uspořádali již tradiční Běh Srubeckým
Kopcem. V měsíci červenci jsme uspořádali již druhé soustředění v Nové Louce u Albrechtic nad
Vltavou. V listopadu jsme společně s obcí pořádali tradiční lampiónový průvod , který končí na
fotbalovém hřišti dětskou diskotékou.V listopadu zvolení nového devitičlenného výboru spolku.
Pro všechny družstva byly opět nakoupeny nové tréninkové a hrací míče. Pro všechny družstva dětí
byly objednány tréninkové sady oblečení, tašky a teplákové soupravy zn. Givova. V Družstvu před
přípravky přibylo několik nových dětí a proto byly přiobjednány teplákové soupravy.
Po stránce materiální se tak již podařilo vytvořit optimální podmínky pro všechna naše družstva.
Na traktůrku byla opět provedena větší oprava, GO převodovky.
V letní přestávce byla v kabinách a klubovně vybudována nová kanalizace, která byla připojena na
nově obcí vybudovanou splaškovou kanalizaci .
Byla nám obcí poskytnuta dotace ve výši 100.000,- na rekonstrukci socialního zařízení a proto jsme
zrekonstruovali jak pánské tak dámské sociální zařízení.
Získali jsme v rámci Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a
tělovýchovných jednotách dotaci ve výši 90.000,-. Dotace byla čerpána v rámci programu
Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
České
republiky.
Dotace byla čerpána na úhradu tělocvičny na zimní tréninky, dopravné na zápasy dětských
týmů a startovné v soutěži, sportovního soustředění pro hráče mladší a starší přípravky, na
nákup míčů, dresů, teplákových souprav,náklady na trenéry, vybavení pro brankáře a
pomůcky na trénink.
Získaná dotace z Jihočeského kraje ve výši 37.000,- byla použita na úhradu nákladů na
vodu, elektřinu a plyn a na nákup lajnovačky a travního semene.

PLÁNY PRO ROK 2018
Hodláme nadále pracovat na stabilizaci ekonomické situace oddílu. Pokusit se získat dotaze z
MŠMT , FAČR, Jihočeský Kraj, Obec
V průběhu celého roku budou probíhat nábory hráčů do nejmladších kategorií přípravek.
Po sportovní stránce budeme bojovat o udržení seniorů v soutěži a nadále pečovat o rozvoj hráčů
v mládežnických kategoriích, s čímž souvisí i naše snaha o maximální podporu v náboru trenérů.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našemu hlavnímu partnerovi obci Srubec, MŠMT, Jihočeskému kraji a všem sponzorům,
hráčům, funkcionářům, fanouškům a rodičům za podporu, kterou prokazují našemu oddílu.

Ve Srubci dne 16.6. 2018
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předseda TJ Slavoj Srubec,z.s.
David Kamaryt
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