Výroční zpráva za rok 2019
6. Valná hromada FBC Dragons, z.s. 2. 9. 2020

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince 2019
na základě vyhodnocení činnosti sportovního klubu FBC Dragons, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání Valné hromady FBC Dragons, z.s. konané dne 2. 9. 2020.
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Obecné informace o organizaci
Název:

FBC Dragons, z.s.

Forma právnické osoby:

zapsaný spolek

Sídlo spolku:

Sídliště U Vodojemu 1262/20, Kyjov 697 01

IČO:

03123901

Předmět činnosti:

Sportovní a tělovýchovná činnost

Organizační struktura:

Martin Mrkus - předseda (statutární zástupce), trenér
Petra Goliášová – člen Výkonného výboru, účetní
Filip Šimanovský – člen Výkonného výboru, trenér, sekretář spolku
Roman Grabovský – předseda Kontrolní komise, trenér
Pavel Berka – člen kontrolní komise, šéftrenér
Radek Šefraný – člen kontrolní komise, trenér
Marek Švábík – asistent trenéra
Michael Hunkař – asistent trenéra

Kontakt:

+420 702 052 077, sekretar@fbc-dragons.cz

Spisová značka:

L 19888 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení:

266132078/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

Charakteristika oddílu
Náš spolek – forbalový klub se zaměřuje především na děti a mládež se zájmem o tento sport z města
Kyjova a přilehlých obcí. Celoroční činnost forbalového klubu zahrnuje pravidelné tréninky dětí a
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mládeže minimálně dvakrát týdně pod vedením zkušených trenérů s licencí, doplněné o mezinárodní
akce a letní soustředění. Dále účast všech věkových skupin (od přípravky po juniory) v pravidelných
ligových soutěžích pořádaných Českou forbalovou unií, respektive Orelskou jednotou a na turnajích
pořádaných jednotlivými forbalovými oddíly v Dubňanech, Brně, případně v Olomouci a v Praze. Pro
pořádání domácích ligových utkání a turnajů je potřeba zajistit příslušné sportovní vybavení jako jsou
certifkované mantinely, branky a hlavně sportovní halu, v níž je možno postavit hřiště o rozměrech
40x20m, což v Kyjově umožňuje pouze jediná hala a to hala SOU Kyjov, ulice Havlíčkova. K činnosti dále
využívá tělocvičnu při ZŠ Joklíka a tělocvičnu při ZŠ J. A. Komenského Kyjov.
Ve spolupráci s Klvaňovým gymnáziem a střední zdravotnickou školou Kyjov se účastníme
středoškolské forbalové soutěže KB Florbal Challenge.
Spolek rovněž zajišťuje a pořádá sportovní využití pro rodiče svých hráčů a dospělé a to formou
jednorázových akcí jako Mikulášský trénink, Vánoční a Velikonoční hraní rodičů a dětí, Den forbalových
dětí apod.

Hlavní a vedlejší činnost organizace
Spolek FBC Dragons, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období
realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
•

provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel pro ni materiální a
organizační podmínky pro jednotlivé týmy

•

svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu
na zdraví a životní styl

•

spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i
jednotlivci

•

podílel se nebo přímo organizoval sportovní akce pro širokou veřejnost zejména školní mládež

Za účelem fnancování hlavní činnosti provozoval spolek také vedlejší činnost. Ve sledovaném období
měl příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.

Přehled pravidelných činností
•

Přípravka (do 9 let) trénovala 2x týdně v tělocvičně SOU Havlíčkova. Celkem 2,5 hodiny/týden.

•

Elévové (9-10 let) trénovali 3x týdně v tělocvičně SOU Havlíčkova. Celkem 5 hodin/týden.

•

Mladší žáci (11-12 let) trénovali 3x týdně v tělocvičně SOU Havlíčkova. Celkem 5,5 hodiny/týden.

•

Starší žáci (13-14 let) trénovali 3x týdně v tělocvičně SOU Havlíčkova. Celkem 5,5 hodiny/týden.

•

Dorostenci (15-16 let) trénovali 3x týdně v tělocvičně SOU Havlíčkova. Celkem 5,5 hodin/týden.

•

Junioři (17-18 let) trénovali 2x týdně v tělocvičně SOU Havlíčkova a 1x týdně na SH Teza
Hodonín. Celkem 5,5 hodin/týden.

•

Dorostenci B (13-16 let) trénovali společně se začátečníky a neligovými hráči 2x týdně v
tělocvičně SOU Havlíčkova. Celkem 3 hodiny/týden.

•

Školní kroužek při ZŠ a MŠ Dr. Joklíka pro žáky a žákyně 1.-4. třídy trénoval 1x týdně v tělocvičně
přímo ve škole, navíc měly děti možnost ještě 2x týdně docházet na tréninky na SOU Havlíčkova.
1,5 + 2,5 hodiny/týden.

•

Školní kroužek při J.A.Komenského pro žáky a žákyně 1.-2. třídy trénoval 1x týdně v tělocvičně
na Seifertově náměstí, navíc měly děti možnost ještě 2x týdně docházet na tréninky na SOU
Havlíčkova. 1,25 + 2,5 hodiny/týden.

•

Školní kroužek při J.A.Komenského pro žáky a žákyně 3.-4. třídy trénoval 1x týdně v tělocvičně
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na Seifertově náměstí, navíc měly děti možnost ještě 2x týdně docházet na tréninky na SOU
Havlíčkova. 1,25 + 2,5 hodiny/týden.
Děti do 9 let se dále účastnily vnitroklubových turnajů (3x ročně). Starší děti se účastnily ofciálních
soutěží (1x za 14 dní v období září-květen) a neligových turnajů (2x ročně).
Všechna naše družstva hrály ofciální soutěže pořádané Českým forbalem. Pouze B-tým dorostenců se
účastnil ofciální Orelské soutěže.
Družstva dorostenců a juniorů se dále zúčastnila mezinárodních turnajů Open Game a Moravian Cup.
Jejich cesta turnajem skončila v průběhu playof. Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravné turnaje na
sezonu, nejsou výsledky příliš podstatné. Přesto především dorostenci zaznamenali skalpy některých
velmi zajímavých soupeřů. Družstvo žákyň se pak zúčastnilo Prague Floorball Cupu. I jejich cesta
turnajem skončila v playof.
Veškeré výsledky, tabulky, rozpis a průběh zápasů lze nalézt na následujících odkazech:
•

Soutěže ČF: www.ceskyforbal.cz/oddil/fbc-dragons

•

Orelská liga: www.orel.cz/nof/

•

Turnaj Open Game: www.opengame.cz

•

Turnaj PFC: www.praguefoorballcup.cz

•

Turnaj Moravian Cup: www.moraviancup.cz

Jako letní přípravu pořádáme pravidelně i letní soustředění. Soustředění je určeno zejména pro hráče
od věku mladších žáků a výše. Je to zejména z důvodu omezené časové a prostorové kapacity. V roce
2019 jsme pořádali dvě sedmidenní soustředění. Jedno jako příměstský tábor v Kyjově (mladší žáci,
žákyně) a druhé v Morkovicích (starší žáci a dorostenci, junioři).

Struktura organizace
Nejvyšším orgánem spolku FBC Dragons, z.s. je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je
Výkonný výbor spolku. Kontrolní orgánem je Kontrolní komise. FBC Dragons organizačně zahrnuje
pouze oddíl forbalu.
Statutárním orgánem je: Martin Mrkus, předseda spolku
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.

Členská základna
Mládež do 18 let:

169

Z toho z Kyjova:

74

Členové nad 18 let:

12

Z toho z Kyjova:

4

Hospodaření organizace
FBC Dragons, z.s. v průběhu roku fnancoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z
rozpočtů místní samosprávy a příspěvků partnerů spolku.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této
výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2019
Příloha č. 2 – Rozvaha za rok 2019
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Sestavil:

Filip Šimanovský, sekretář spolku

Dne:

1. 8. 2020

V Kyjově dne 2. 9. 2020
Martin Mrkus
předseda spolku

FBC Dragons, z.s.
Sídliště u Vodojemu 1262/20, 697 01 Kyjov
IČ: 03123901

¨
sekretar@fbc-dragons.cz
+420 702 052 077
www.fbc-dragons.cz

