
Výroční zpráva  

SK Olympie Dolní Břežany z.s.  

za rok 2015 
 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA SK OLYMPIE DOLNÍ BŘEŽANY Z.S. ZA ROK 2015 

STRANA 2 

 

Obsah 

1. Základní údaje ............................................................................................................................................ 3 

2. Hlavní činnost organizace .......................................................................................................................... 3 

3. Struktura organizace.................................................................................................................................. 3 

4. Členská základna........................................................................................................................................ 3 

5. Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2015 ................................................................................................. 4 

6. Zpráva z oddílu fotbalu za rok 2015 .......................................................................................................... 5 

7. Zpráva turistického oddílu za rok 2015 ..................................................................................................... 6 

8. Zpráva o činnosti oddílu ASPV „Ženy“, „Rodiče s dětmi“ za rok 2015 ...................................................... 6 

9. Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2015 ................................................................................. 7 

10. Zpráva o hospodaření SK Olympie za rok 2015 ..................................................................................... 7 

11. Zpráva kontrolní komise SK Olympie za rok 2015 ................................................................................. 8 

Příloha. č.1: Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) za rok 2015 ................................................................................. 9 

Příloha. č.2: Rozvaha (výkaz o majetku a závazcích) za rok 2015 .................................................................... 11 

 

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA SK OLYMPIE DOLNÍ BŘEŽANY Z.S. ZA ROK 2015 

STRANA 3 

1. Základní údaje 

Název organizace: SK Olympie Dolní Břežany z.s. 

Sídlo: Ke Zvoli 311, 252 41 Dolní Břežany 

IČ: 49855212 

DIČ: CZ 49855212 

Právní forma: spolek  

Spisová značka: L 1785 vedená u Městského soudu v Praze 

 

2. Hlavní činnost organizace  

Cílem hlavní činnosti Spolku je především výchova žactva a dorostu, provozování tělovýchovy, sportu a 

turistiky, organizování sportovních akcí, účast v soutěžích pořádaných jednotlivými sportovními svazy, 

udržování a rozšiřování tělovýchovných zařízeních, které Spolek vlastní. Spolek je oprávněn provádět 

činnost nezbytnou ke správě vlastního majetku. 

Spolek se skládá z těchto čtyř oddílů: 

• Fotbal 

• Turistický oddíl 

• Asociace sport pro všechny (ASPV) 

• Volejbal 

 

3. Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem SK Olympie Dolní Břežany je valná hromada, která se skládá z delegátů, které zvolil 

příslušný oddíl spolku. 

Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, který je složen minimálně ze 7 členů. V čele výkonného 

spolku a celého výboru stojí předseda spolku. V roce 2015 tuto pozici zastával pan Miloslav Kouba.  

Základním článkem vnitřní struktury spolku jsou oddíly, které nemají vlastní právní subjektivitu. Jejich 

nejvyšší orgánem je členská schůze. 

 

4. Členská základna 

SK Olympie Dolní Břežany z.s. evidoval k 31.12.2015 203 členů, z toho v kategorii dětí a mládeže (v roce 

2015 dovršili 18 let věku) jich bylo 61. 

Největší oddílem z hlediska počtu členů je fotbal. Nicméně přesná statistika počtu členů za jednotlivé oddíly 

je matoucí, neboť řada členů je evidována ve více oddílech.  
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5. Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2015 

Ke konci roku měla SK Olympie 203 členů ve čtyřech oddílech a v kategorii „nezařazení“. 

Největším oddílem je fotbal s osmi mužstvy mládeže a tří dospělých. Byť je oddíl fotbalu z hlediska počtu 

členů největší, i zde členská základna kolísá z různých důvodů, například ztrátou či snížením motivace, 

objevením talentu pro jiné sporty, přestupy atd. 

U oddílu turistů se pomalu projevuje to, že spolu cestují již 21 roků. Po doporučených zastávkách na 

chirurgii, ortopedii a jinde se určitě dají do kupy a budou šlapat dál. Začali s námi chodit děti, střední 

generace chybí. Dlouhou tradici má i oddíl Asociace sportu pro všechny (ASPV), který se věnuje cvičení žen 

a rodičů s dětmi. Nejmenší a nejmladší je oddíl volejbalu. 

Se sportováním i určitou výchovou mládeže ve prospěch Dolních Břežan na tom nejsme nejhůře. Všem, 

kteří se dobrovolně zapojují patří dík.  

Nový sportovní areál je oceňován místními, ale i přespolními. O to, aby nám vydržel se kromě jiných stará 

Zdeněk Chaloupka, a to tak, že obětavě. Hrací plocha je i přes chybičky dodavatele, nepřízeň počasí a hlavně 

velké vytížení v dobré kondici. 

Ukazuje se, že do budoucna by se hodila ještě jedna. Naši členové podporují a oceňují snahu vedení obce o 

zachování, případně rozšíření ploch určených pro sport. 

V loňském suchu se ukázal vodní vrt jako nedostatečný. Stálou dotaci Želivkou si nemůžeme dovolit. Máme 

čerstvé povolení na prohloubení studny, provedeno bude v únoru. Pak se uvidí. 

Další v pořadí je přestavba kabin, abychom se tam všichni vešli. K dispozici je studie od Václava Cihelky. 

Jestliže s námi obec vymění potřebný pozemek, bude scházet pouze to, aby se konečně přihlásili další 

sponzoři či mecenáši. Jsme připraveni. 

Pro lepší péči o majetek bylo zprovozněno zabezpečení objektu a uzavřena nová pojistka. 

Nedorozumění se sousedy, které způsobil mimo jiné hluk padajícího míče či polámaný angrešt snad již 

odeznívá. 

Také s restaurací, alespoň z našeho pohledu, vycházíme dobře. Trápí nás však to, že parkoviště u hřiště 

zřízené pro potřeby návštěvníků areálu se vžilo jako veřejné. Osobní jednání například s ELI jsou marná. 

Věříme jako vždy v pomoc obecního úřadu. 

Letošní valná hromada se schází netradičně začátkem roku proto, aby projednala a přijala nové stanovy 

klubu navržené v souladu s novým občanským zákoníkem.  

Loni a letos se výsledek hospodaření vyvíjel v souladu s rozpočtem. Sama SK Olympie pokrývá z příspěvků, 

darů a dotací zhruba pouze polovinu svých rozpočtových potřeb. Proto je v návrhu stanov zakotveno 

specifické členství obce, zaručující pravidelný příspěvek, který pomůže otvor v rozpočtu zacelit. 

Nakonec jedna neuvěřitelná zpráva. Možná, že se letos dočkáme postupu A mužstva do III. třídy. Jak je 

těžké vykopat jakoukoliv vyšší soutěž si pamatujeme i my starší. 

Zpracoval: Miloslav Kouba 
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6. Zpráva z oddílu fotbalu za rok 2015 

V sezóně 2014/2015 jsme měli v soutěžích přihlášeno 8 mužstev. Dařilo se nám se střídavými úspěchy. 

Muži A opět nedotáhli své snažení do konce a remízou v posledním utkání v Bojanovicích přišli o postup do 

III. třídy. Mohli postupovat z druhého místa, ale nakonec skončili čtvrtí. Muži B na jaře zabrali a po podzimu, 

kdy byli beznadějně poslední, poskočili na desáté místo.  

Dorost spadl z prvního místa po podzimu na čtvrté, bohužel jen jeden bod na druhé místo. Starší žáci 

vybojovali bronzové medaile za třetí místo v okresním přeboru. Mladším žákům se dařilo stejně a i oni se 

těšili z medailí. 

Ve starší přípravce jsme měli dvě mužstva. Áčko vyhrálo svoji skupinu a v okresním finále jsme skončili 

druzí. Béčko starší přípravky obsadilo pátou příčku. Mladší přípravka skončila na třetím místě. Mužstvo 

minipřípravky hrálo přípravné zápasy a turnaje. 

Naše mužstvo mladších žáků se probojovalo do finálového kola turnaje Kábacup v Mělníce. Z 35 mužstev 

jsme skončili na čtvrtém místě.  

V červnu jsme pořádali 21. ročník Poháru Václava Šimečka. Na prvním místě skončilo naše Áčko, na druhém 

místě Cholupice, na třetím Libeň a na čtvrtém naše Béčko.  

V létě jsme opět využili náš areál k soustředění našich mládežnických mužstev formou příměstského tábora. 

K celodenním tréninkům docházelo 55 dětí. 

Nová sezóna začala fotbalovou revolucí. Došlo ke změně registračního řádu a vedení zápisů o utkání. Vše se 

provádí on-line po internetu. Během letní přestávky jsme museli zaevidovat všechny aktivní hráče, protože 

jsme zrušili registrační průkazy. Trenéři a vedoucí mužstev byli proškoleni k vyplňování zápisů. Měli jsme 

obavy, jestli systém bude fungovat, ale vše se podařilo a vesměs všem trenérům se práce ulehčila a 

zjednodušila.  

Od nové sezóny dojde k druhé fáze fotbalové revoluce. Změní se přestupový řád. Amatérští hráči budou 

moci přestupovat bez souhlasů klubů a ve věku do 12 let a od 23 let bez náhrady mateřskému klubu. Hráči 

od 12 do 23 let budou uvolněni po zaplacení tabulkové částky za výchovu. 

V nové sezóně 2015/2016 jsme do pravidelných soutěží přihlásili 8 družstev. Pro nízký počet hráčů pro 

kategorii starších žáků jsme se spojili s Cholupicemi a starší žáci hrají pražskou soutěž. Naopak nám přibylo 

mužstvo starší přípravky, kde máme v současné době tři mužstva a v mladší přípravce dvě. 

Áčko mužů je po polovině soutěže na třetím místě se ztrátou jednoho bodu na první Pikovice a druhé 

Jirčany. Béčko je předposlední v pralesní skupině B. Dorost prochází přestavbou týmu a i přes to, že hrají 

líbivý fotbal, jsou na osmém místě.  

Radost nám dělá naše mládež. Kvalitní podmínky pro přípravu nelákají jenom nové žáčky, ale i trenéry. 

Konečně máme u dětí více trenérů a na kvalitě tréninků je to znát. 

Mladší žáci jsou třetí, starší přípravka A je ve své skupině první bez ztráty bodu, Béčko je deváté. Mladší 

přípravky jsou na třetím a čtvrtém místě. 

Zpracoval Zdeněk Chaloupka, st. 
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7. Zpráva turistického oddílu za rok 2015 

Plán činnosti pro rok 2015 opět obsahoval dvě základní položky, a to pravidelně se scházet každý poslední 

pátek v měsíci (kromě zimních měsíců a letních prázdnin) na informační schůzi, kde byl vždy přednesen 

směr a náročnost tras uskutečněných v následujícím měsíci, včetně výchozího místa a podoby vlastní 

realizace pochodů včetně typu dopravy do výchozí pozice, a to buď autem nebo busem nebo vlakem. 

V roce 2015 se uskutečnilo jen 7 akcí pod názvy Černolice, Špulka, Kotel, Pr. Hrad, Úštěk, Mnichovice a 

Krámy. Počet tras byl o jednu nižší než v roce 2014. Průměrná délka tras činila 11,43 km.  

Letos se akcí zúčastnilo 16 z 20 v současné době zaregistrovaných platících členů TO. Žádný km v tomto 

roce tedy neušli ze zdravotních či jiných důvodů 4 členové TO. Nejvíce našlapaných km má letos tradičně 

Zdena Matoušková a dále Pepa Vampol a Krištůfkovi s letošním možným maximem 80 km.  

Připomínám, že Zdena Matoušková za 21 let existence TO nevynechala ani jednu akci a našlapala celkem 

3 116 km. Na druhém místě je Jarmila Krištůfková se 2 937 km a třetí je Zdeněk Krištůfek s 2 921 km. Přes 

2 000 km hranici přešlo ještě dalších 8 členů. Letos byla zdolána tato významná hranice 2 000 km Pepou 

Vampolem (a nyní má v záznamech 2 069 km). V roce následujícím mohou ještě významnější mety 3 000 km 

dosáhnout Jarmilka a Zdeněk Krištůfkovi. 

Nyní rekapitulace za 21 let naší činnosti. Jak je již uvedeno výše, tak nejvíce našlapala Zdena Matoušková. 

Na druhém a třetím místě jsou prakticky nedostižitelní Jarmila Krištůfková a Zdeněk Krištůfek. Bohužel se 

stav členstva stále snižuje. K plánu činnosti na příští rok opět přidáme tradiční dobrovolný běžkařský pobyt 

na Churáňově pod vedením Miloslava Kouby (pokud bude sníh) a rádi bychom zabezpečili alespoň dvě akce 

do vzdálenějších lokalit autobuse hrazeným z prostředků SK Olympie Dolní Břežany nebo OÚ Dolní Břežany. 

Neuskutečněnou akci z letošního roku bychom rádi přesunuli na rok 2016. 

Výroční schůze turistického oddílu byla volební, ale k žádné změně ve výboru TO nedošlo. Znovu zvolen byl 

předseda Karel Pešata, místopředsedkyně a zároveň poladí Jarka Kaucká, traséři Jirka Kouba a Zdeněk 

Krištůfek a zásobovači Zdeňka Pešatová a Vašík Tolar. 

Zpracoval Karel Pešata  

 

8. Zpráva o činnosti oddílu ASPV „Ženy“, „Rodiče s dětmi“ za rok 2015 

V oddílu Asociace sportu pro všechny (ASPV) – Ženy je 12 členek (domovsky v oddílu ASPV je 10 platících 

členek, 2 cvičenky platí příspěvky v turistickém oddílu).  

I v roce jsme dost pondělků ze zdravotních důvodů vynechaly, ale přesto musím své cvičenky pochválit, 

protože jsou to ony, které mě nutí, aby oddíl v činnosti pokračoval. 

Za ta léta, kdy se takhle pondělky scházíme jsme prošly téměř všemi směry ve cvičení. Od aerobiku, přes 

strečink, pilátes, prvky jógy až jsme se propracovaly téměř výhradně ke zdravotnímu cvičení, což je 

vzhledem k věkovému složení našeho oddílu logické. Naše těla už potřebují pořádně protáhnout, některé 

svalstvo posílit a pak hlavně pořádně zrelaxovat. Pro relaxaci zařazujeme občas i nějaké tance. 

V oddílu „Rodiče a děti“ se vyměnily vedoucí cvičení. Paní Jolanu Weinzettelovou vystřídala paní Monika 

Knopová. Ke konci roku cvičilo s 18 dětmi 15 maminek. 

Zpracovala Hana Šeráková 
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9. Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2015 

Náš volejbalový oddíl má k 31.12.2015 čtrnáct členů. 

Trénovali jsme celý rok, pokud počasí dovolilo, tak na multifunkčním hřišti SK Olympie, v zimním období pak 

v ZŠ Meteorologická na Libuši. 

V sobotu 23. května proběhl na antukovém hřišti ve Lhotě tradiční turnaj, tentokrát již 5. ročník. 

Předcházela mu brigáda našich členů, neboť kurt nebyl po uplynulé zimě v dobrém stavu. Změnou oproti 

minulým ročníkům byl herní systém „každý s každým“, takže si všechny týmy mohly poměřit navzájem své 

síly. Hrálo se s velkým nasazením, některé zápasy byly skutečně napínavé a nechyběly ani humorné situace. 

Náš tým vybojoval stříbrnou medaili. 

Druhý ročník volejbalového turnaje smíšených družstev jsme uspořádali na našem multifukčním hřišti 

v sobotu 5. září. Letos bylo přihlášeno 11 týmů, soupeřilo se na dvou kurtech. Přestože nám počasí moc 

nepřálo, podařilo se během celého dne odehrát dohromady 32 pěkných zápasů. Za náš Sportovní klub 

Olympie jsme postavili dva týmy, které odvedly skvělý výkon a umístily se na krásném 2. a 4. místě. Máme 

radost z velkého zlepšení, minulý rok jsme i o takovém umístění jenom snili. 

Na výroční členské schůzi našeho oddílu jsme se tento rok sešli v restauraci U Roubase, a to 13. listopadu 

2015. Zhodnotili jsme kladně uplynulou sportovní sezónu, naplánovali akce na příští rok a díky třem 

výborným muzikantům z našich řad jsme strávili zbytek večera velmi příjemně. 

Zpracovala Jana Šimečková 

 

10. Zpráva o hospodaření SK Olympie za rok 2015 

Na začátku roku 2015 jsme měli na bankovním účtu částku 297.383,76 Kč, na spořícím účtu 104.000 Kč a 

v hotovosti 50.747 Kč. 

Celkové výnosy k 31.12.2015 činily celkem 234 tisíc Kč. 

Celkové výdaje k 31.12.2015 činily celkem 431 tisíc Kč. 

Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaje představoval -197 tisíc Kč. 

Významnou položkou hospodaření byla dotace na mládež poskytovaná obcí Dolní Břežany, která je 

klíčovým příjmem pro činnost SK Olympie Dolní Břežany. Čerpání dotace na mládež bude předloženo obci 

spolu s čerpáním dotace na provoz SK Olympie. 

K 31.12.2015 bylo na běžném účtu 341.410,61 Kč, na spořícím účtu, který jsme založili za účelem tvorby 

rezervního fondu je 204.000 Kč, a v pokladně bylo 33.249 Kč. 

Rozpočet na rok 2016 je předkládán jako schodkový s ohledem na provoz nového sportovního areálu. 

Více informací viz Přílohy č. 1 a č. 2. 

Zpracovala Romana Koubová  
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11. Zpráva kontrolní komise SK Olympie za rok 2015 

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření SK Olympie dne 6.1.2016 s těmito závěry: 

Účetnictví SK Olympie provádí firma FINEA (kompletní uzávěrka, daňová přiznání) 

Ke kontrole byla předložena evidence účetních dokladů za rok 2015. 

Pokladní kniha:  

- Příjmové doklady od č. PP 1 do čísla PP 30 

- Výdajové doklady od č. PV 1 do čísla PV 44 

Vše je řádně vedeno a souhlasí s namátkovou kontrolou doložených dokladů, zároveň byla provedena 

kontrola pokladní hotovosti, zůstatek 33.249 Kč k 31.12.2015 souhlasí se zůstatkem v pokladní knize. 

Kniha přijatých a vydaných faktur: 

- Fa přijaté od č. 1 do č. 43 (faktury jsou hrazeny v době splatnosti) 

- Fa vydané od č. 1 do č. 30 

Výpisy z běžného účtu od č. 1 do č. 12. Vše je řádně vedeno (stav na účtu k 31.12.2015 je 341.410,61 Kč), 

byl předložen i výpis ze spořícího účtu, který byl založen jako rezervní fond. K 31.12.2015 je na tomto účtu 

204.000 Kč. 

Dohody pro trenéry: byly předloženy, jsou podepsány a vypláceny podle uzavřených smluv a v termínu 

výplaty 

Smlouva a dohoda správce areálu: předložena, podepsána a výplata vyplácena v řádných termínech, 

odvody s tím spojené SP a ZP, Kooperativa – odesílány včas. 

Hospodaření SK Olympie bylo shledáno v pořádku. 

Zpracovala Jaroslava Kaucká 
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Příloha. č.1: Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) za rok 2015 
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Příloha. č.2: Rozvaha (výkaz o majetku a závazcích) za rok 2015 
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