FBC Dragons, z.s.
Sídliště U Vodojemu 1262/2
697 01 Kyjov
IČO: 031 23 901

Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící
dnem 31. prosince 2016 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 3.6.2017.
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1. 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

Internetové stránky:

www.fbc-dragons.cz

Organizační struktura:

Telefon, e-mail:

Martin Mrkus - předseda spolku (statutární zástupce)
Ing. Roman Grabovský – sekretář spolku, trenér
Mgr. Pavel Berka – trenér
Jan Ammer – trenér
David Hegedüs – trenér
Petr Kašpárek – trenér
Roman Hanzlík – trenér
Petr Sedláček – asistent trenéra
Jakub Rotrekl – asistent trenéra
Radek Šefraný – asistent trenéra
Jakub Blata – asistent trenéra
777 914 514, mrkusdragons@seznam.cz

Spisová značka:

L 19888 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení:

ČSOB – Poštovní spořitelna

Číslo účtu a kód banky:

266132078/0300

2. Charakteristika oddílu
Náš spolek - florbalový klub se zaměřuje především na děti a mládež se zájmem o
tento sport nejen z města Kyjova, ale i z přilehlých obcí např. Svatobořice-Mistřín,
Šardice, Moravany, Milotice, Vlkoš, Bohuslavice, Kostelec u Kyjova, Ježov,
Dražůvky, Ždánice, Koryčany atd.
Celoroční činnost florbalového klubu zahrnuje pravidelné tréninky dětí a 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 dorostence) v pravidelných ligových soutěžích pořádaných Českou
florbalovou unií a na turnajích pořádaných jednotlivými florbalovými oddíly
v Hodoníně, Brně, případně v Olomouci a v Praze.
Pro přádání domácích ligových utkání a turnajů je potřeba zajistit příslušné sportovní
vybavení jako jsou certifikované mantinely a 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 u DDM Kyjov.
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 florbalových dětí apod.

Dvakrát ročně pořádáme florbalový turnaj pro základní školy z Kyjova a přilehlých
obcí. Tyto turnaje nahradily úspěšnou pravidelnou akci „Florbal před Kyjovskou
radnicí“, kde prezentujeme florbal pro širokou veřejnost.
Dále pořádáme zájezdy na florbalová utkání – Superfinále florbalu nebo mezinárodní
turnaj EFT reprezentačních týmů.
V roce 2016 jsme uskutečnili ojedinělou akci florbalovou 24 hodinovku, kdy jsme
hráli florbal celých 24 hodin bez přerušení. Této akce se zúčastnilo téměř 180 hráčů.
Členové spolku se aktivně účastní jako pořadatelé nebo dobrovolníci i dalších
sportovních akcí pořádaných ostatními kyjovskými sportovní spolky nebo
organizacemi např. Kyjovský sportovní koktejl, Vědomosti v pohybu.
3. 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:
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářel pro ni
materiální a organizační podmínky pro jednotlivé týmy
b) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasti jeho vlivu na zdraví a životní styl
c) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci.
d) podílel se nebo přímo organizoval sportovní akce pro širokou veřejnost zejména
školní mládež
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval spolek také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měl příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.
4. Přehled pravidelných činností
Tréninky:
Přípravka 1 (Po 15,30 – 16,30, Pá 16,30 – 17,30) – jihomoravská liga přípravek
Přípravka 2 (Út 16,30 – 17,30, Pá 16,30 - 17,30) – soutěž minipřípravek
Elévové 1 (Po 14,00 – 15,30, Pá 13,30 – 15,00) – jihomoravská liga elévů
Elévové 2 (Út 17,30 – 19,00, Pá 17,30 – 19,00) – jihomoravská liga elévů
Mladší žákyně (Út 15,00 – 16,30, Pá 15,00 – 16,30) – jihomoravská liga mladších žákyň
Mladší žáci 1 (Út 17,00 – 18,30, Čt 17,00 – 18,30) – jihomoravská liga mladších žáků – skupina A
Mladší žáci 2 (Út 17,00 – 18,30, Čt 17,00 – 18,30) – jihomoravská liga mladších žáků – skupina B
Starší žáci (Po 16,00 – 17,00, Út 18,30 – 20,00, Čt 18,30 – 20,00) – jihomoravská liga starších žáků skupina B
Dorostenci (Po 17,30 – 18,30, St 17,30 – 19,00, Pá 16,30 – 18,00) – 2. liga dorostenců – skupina A6
Muži (So 18,00 – 19,30)

Všechny týmy dětí a mládeže do 18ti let působí v ligových soutěžích České
florbalové unie, muži, případně junioři by chtěli ligu začít hrát od sezóny 2017/2018.
Kromě ligy se pravidelně účastníme i volně pořádaných mimosezónních turnajů,
z nichž je nejvýznamnější prázdninový týdenní Prague Games.
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. Proto jsme už v roce 2016 chtěli vyjet na soustředění
mimo Kyjov a využít tak volné kapacity sportovních zařízení v jiných městech
(Olomouc), ale z finančních důvodů jsme museli zůstat opět jen v Kyjově. V letošním

roce už máme potvrzené soustředění pro část hráčů v Morkovicích. Druhá část
zůstane buď v Kyjově, nebo vyjede do Olomouce.

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

6. Členská základna
FBC Dragons, z.s. na konci roku 2016 evidoval 190 členů v následující struktuře:
Děti
Mládež
Dospělí
(do 15 let)
(od 15 do 18 let)
(nad 18 let)
Oddíl florbalu
150
25
15

7. Hospodaření organizace
FBC Dragons, z.s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků partnerů spolku
a z organizace sportovní činnosti pro veřejnost.
Spolek ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 107 tis. Kč. Veškeré
náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období.
Spolek z vlastních finančních zdrojů pořídil do haly SOU časomíru v hodnotě
130 402 Kč.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Příloha č. 2 – Rozvaha za rok 2016

8. Poděkování
Velké díky patří všem členům, jejich rodinám a dobrovolníkům za jejich volný čas,
energii, obětavou práci a věcné dary.
Za finanční příspěvky v roce 2016: Město Kyjov, Jihomoravský kraj, MŠMT, Česká
florbalová unie

Sestavil
Dne

Ing. Roman Grabovský, sekretář
27.4.2017

Výroční zprávu za rok 2016 schválila na svém jednání Valná hromada FBC Dragons,
z.s. dne 3.6.2017.

Ve Vlkoši, 3.6.2017

Martin Mrkus – předseda spolku

