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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 2016 tuto pozici zastával pan Radek Motyka. Další členové 

výkonného výboru v tomto roce byli: 

• Jan Šerák, místopředseda 

• Romana Koubová, hospodářka 

• Zdeněk Chaloupka, člen 

• Miloslav Kouba, člen 

• Luboš Matyášek, člen 

• Karel Pešata, člen 

• Jana Šimečková, členka 

• Hana Šeráková, členka 

• Zdeněk Kovářík, zvláštní člen 
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Na hospodaření spolku dohlíží revizní komise, která byla v roce 2016 složena z těchto členů: 

• Radana Chlumská, předsedkyně 

• Michal Panáček, člen 

• Josef Vampol, člen 

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 ke konci sledovaného roku přesně 300 členů, z toho v kategorii dětí a 

mládeže jich bylo 150. 

Největší oddílem z hlediska počtu členů je fotbal, na druhé místě je s velikým odstupem ASPV (Asociace 

sportu pro všechny), následována turisty a volejbalisty. Nicméně přesná statistika počtu členů za jednotlivé 

oddíly je matoucí, neboť řada členů je evidována ve více oddílech.  

Více informací je obsaženo v následující kapitole „Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2016“. 

 

5. Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2016 

I v roce 2016 byla bohatá spolková činnost SK Olympie umožněna díky zapojení velikého množství 

dobrovolníků, kteří se starají o chod klubu, také obci Dolní Břežany, která se stala členem SK Olympie, a 

v neposlední řadě všem sponzorům bez jejich finanční podpory bychom nemohli klub provozovat na takové 

úrovni, jaká je teď nastavena. Díky těmto příspěvkům je rozpočet klubu vyrovnaný, ale není to na žádné velké 

vyskakování, takže bychom rádi získali i další sponzory, aby se chod klubu mohl dále rozvíjet. 

Výkonný výbor se scházel pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci a řešil vždy promptně situaci v klubu. Velký 

dík za chod klubu patří i správci Zděnku Chaloupkovi, který i nad rámec svých běžných povinností a nehledě 

na čas se stará o celý areál včetně oddílu fotbalu. 

V současnosti má SK Olympie 300 členů ve čtyřech oddílech a kategorii nezařazených. 

Největší počet členů má oddíl fotbalu, který čítá sedm mužstev mládeže a tři mužstva dospělých, celkem 

členů v tomto oddíle je 204, z toho v přípravkách, žáčcích a dorostu je 138 dětských členů. 

Druhý oddíl ASPV který má 30 členů, z toho 12 dětí. 

Turisti, kteří mají nejstarší členskou základnu, ale stále pravidelně šlapou a to již 22 rokem. Někteří šlapeři a 

šlapky si sice trasy zkracují, ale věřím, že i v tomto roce toho našlapou dostatek a že se k nim přidají i některé 

mladší ročníky. Turistů je momentálně 22. 

Naopak nejmladší je oddíl volejbalu v počtu 14 členů, který zdatně trénuje a v tomto roce by se tréninkové 

úsilí mělo odrazit i v nově otevřené sportovní hale v Břežanech. 

Nezařazených přispívajících členů je 30. 
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V loňském roce se nám podařilo dokončit a zkolaudovat prohloubení studny, takže věříme, že s vodou již 

nebude problém. Museli jsme dále investovat do nové převodovky u traktoru a také jsme museli pořídit nové 

čerpadlo do studny. 

Bohužel i nadále běží reklamace na zhotovení nového hřiště, kde se reklamuje špatný odtok vody, dle našeho 

názoru z důvodu špatného podloží. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce museli i častěji, a to nad rámec 

běžné údržby, propichovat a propískovávat hřiště. Další investicí bylo zhotovení nového vjezdu do areálu z 

ulice Lhotecké. 

Také se vybudovalo nové parkoviště na náklady pana Ježka, kterému tento prostor pronajímáme za poplatek. 

Ke konci roku ukončil svou činnost v restauraci pan Ježek a máme nového hostinského, takže věříme, že 

pohostinství Na hřišti se rozjede k oboustranné spokojenosti jak klubu, tak nového nájemce. 

Také jsme podali žádost o dotaci na provoz klubu u MŠMT a Středočeského kraje, které jsou momentálně v 

řízení a dík patří Honzovi Jedličkovi, který vše perfektně zpracoval a podal, doufám že jeho práce nepřijde 

vniveč a nějaké peníze nám na účet přistanou. 

V letošním roce bychom rádi dokončili s obcí směnu pozemků a připravili projekt na rozšíření kabin, dále 

bychom chtěli upravit tréninkové hřiště za brankou a popřípadě projednat možnost pronájmu vedlejšího 

pozemku, kde bychom rádi vybudovali další tréninkový prostor. 

Kromě již tradičního fotbalového turnaje Šimečka a volejbalového turnaje proběhl také masopustní průvod, 

který bohužel přes veškeré avízo dopředu nenašel odezvu jak ze strany členů SK Olympie, tak ani ze strany 

občanu Dolních Břežan a letošního průvodu se zúčastnilo pouze 12 masek a tři muzikanti. Naopak dobrým 

rozhodnutím bylo přesunout maškarní ples z Jesenice do Kostelce u Křížku, kde i přes delší vzdálenost se sál 

zaplnil a atmosféra zde byla vynikající, takže příští ples se opětovně bude pořádat v Kostelci. 

Příští rok budeme slavit 90 let od založení klubu, takže rok 2018 bude probíhat ve slavnostním tónu. 

Podrobnější informace o dění klubu je uveden níže v jednotlivých zprávách o činnosti. 

Zpracoval: Radek Motyka 

 

6. Zpráva z oddílu fotbalu za rok 2016 

V sezóně 2015-2016 jsme s našimi mužstvy fotbalového oddílu dosáhli mnoha úspěchů a můžeme se 

pochlubit dobrými výsledky. 

V neoficiálních soutěžích startovala 2 mužstva. Minipřípravka vedená Lubošem Matyáškem hrála turnaje a 

přátelské zápasy. V této kategorii nejsou podstatné výsledky, někdy se ani nepočítají góly, ale je důležité, aby 

fotbal děti bavil a rády se učily všem dovednostem. 

Mužstvo starých pánů hrálo nultý ročník soutěže o pohár starostů Dolnobřežanska a s hrajícím předsedou 

Radkem Motykou vybojovali krásné druhé místo. 

V oficiálních soutěžích okresu Praha-západ jsme měli přihlášeno sedm mužstev. 

Mladší přípravky s trenéry Janem Jedličkou, Zdeňkem Chaloupkou, Michalem Vrňákem a Radkem Mrňákem 

obsadily 3. a 4. místo. I u tohoto mužstva v této kategorii se řídíme názorem, že výsledky nejsou až tak 

důležité, jako aby kluky fotbal těšil a nebyli ve stresu, když se jim něco nepovede. 
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Starší přípravka vyhrála svoji skupinu a zvítězila v okresním finále nad Povltavskou FA 17:3. Kluci i s trenéry 

Michalem Panáčkem, Petrem Nádvorníkem a Milanem Válkem se tak můžou pyšnit titulem Přeborník okresu. 

Starší přípravka B vedená Jirkou Krejčím obsadila ve své skupině 9. místo. 

Mladší žáci, které trénovali Jan Saidl a Petr Krejčí, skončili v okresní přeboru na krásném 2. místě za Jesenicí. 

Dorost s trenérem Zdeňkem Chaloupkou mladším obsadili 6. místo. A-muži konečně opustili prales a 

vítězstvím ve své skupině postoupili do třetí třídy. Muži B skončili na 14. místě ve skupině B IV. tř. okresní 

soutěže. 

V letní přestávce jsme využili našeho krásného areálu k soustředění formou příměstských kempů. Tuto 

možnost využili hráči mladších přípravek, mladších a starších žáků. Mladší přípravka byla ještě na soustředění 

na Slapech a v Třemošnici. 

V srpnu jsme pořádali 22. ročník poháru Václava Šimečka. V turnaji zvítězila Kamenice, naši muži byli druzí, 

třetí Kostelec u Křížků a na čtvrtém místě Zvole. 

Do nové sezóny jsme nastoupili s devíti mužstvy v pravidelných soutěžích a dvěma v přípravných zápasech a 

turnajích. V září jsme udělali nábor dětí do nové minipřípravky. Přišlo asi 25 dětí ročníku 2010-2011. Během 

podzimu se jejich počet ustálil na 18. Výbornou práci odvádí trenéři Jakub Maláček, Jiří Maláček, Michal Polák 

a Tomáš Kubr. Mladší přípravka A a B hraje okresní přebor. Trenéři: Zdeněk Chaloupka, Jan Jedlička, Michal 

Vrňák, Radek Mrňák. 30 dětí ročníků 2008-10, po podzimu jsou na 2. a 4. místě. 

Mladší příprávka C: trenér Luboš Matyášek. 12 dětí ročník 2009, hrají přátelské zápasy a turnaje. Starší 

přípravka je v okresním přeboru na 6. místě. Trenéři Jiří Krejčí, Petr Novák, 20 dětí ročníku 2006-07. Mladší 

žáky trénují Michal Panáček a Milan Válek 24 dětí ročníky 2005-2004. Hrají v okresním přeboru skupina A 

průběžně na 5.místě. 

V této sezóně jsme mohli opět přihlásit starší žáky a hned se stali naším nejlepším mužstvem. Ještě ani jednou 

neprohráli a společně s Mníškem vedou okresní přebor. Bohužel nám odešli dva hráči na Tempo hrát 1. ligu, 

takže budeme na jaro trochu oslabeni. Starší žáky trénují Jan Saidl, Petr Krejčí a Martin Tupý. Mužstvo hraje 

ve složení 18 kluků a 1 dívka ročníků 2002-2004. 

Dorost trénuje Zdeněk Chaloupka ml, René Koša, mužstvo tvoří 17 hráčů ve věku 15-18 let, v okresním 

přeboru dorostu po podzimu okupují 6. místo. Muži A jsou vedeni trenérským duem Zdeněk Chaloupka st a 

Jiří Roubíček Jiří. Mužstvo tvoří 15 hráčů a po podzimu jsou ve III. třídě skupině A na 3. místě. Lodivody týmu 

můžu B jsou Jiří Brabec a Antonín Lidman. Tým složený z 15 hráčů je v polovině soutěže (IV. třída) na 11. 

místě.  

Cílem na tento rok je v dubnu uskutečnit nábor minipřípravky do ročníků 2011-12 a zajistit pro nově 

vytvořená mužstva minipřípravky trenéry. U A-týmu dospělých je cílem postup do okresního přeboru a 

postupně do týmu začlenit dorostence.  

U starších žáků je ambicí postup do krajské soutěže. Mladší přípravky budou chtít co nejlépe reprezentovat 

na mezinárodním turnaji v Salzburgu.  Cílem pro jaro je připravit mládežnická mužstva na přechod do jiných 

věkových kategorií. V létě plánujeme uspořádat tréninkové kempy a soustředění. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům, vedoucím a funkcionářům klubu za jejich práci, obecnímu 

úřadu Dolní Břežany‚ sponzorům a fanouškům za jejich podporu a chtěl bych vás pozvat na zápasy všech 

našich mužstev. 

Zpracoval Zdeněk Chaloupka, st. 
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7. Zpráva turistického oddílu (TO) za rok 2016 

Plán činnosti na rok 2016 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 bud' autem nebo autobusem nebo vlakem. 

V roce 2016 se také uskutečnilo jen 7 akcí pod názvy Hradišťko, Máminka, Beskydy, Klokočí, Padrť, Komorní 

Hůrka a Radobýl. To byl stejný počet tras jako v roce 2015. Průměrná délka tras činila 11,15 km, což bylo v 

průměru zase o malinko (300m) méně než v roce minulém. Letos se akcí zúčastnilo 19 z 20 v současné době 

zaregistrovaných platících členů v TO. Žádný km v tomto roce tedy neušel ze zdravotních nebo jiných důvodů 

jen Standa Mičan. 

Nejvíce našlapaných km letos mají Koubovi 78 km, dále Krištůfkovi a Zdena Matoušková s letošním počtem 

76 km. Opět připomínám, že Zdena Matoušková za 22 let existence TO nevynechala ani jednu akci a našlapala 

celkem 3 192 km. Na druhém místě je Jarmila Krištůfková se 3 013 km a třetí je Zdeněk Krištůfek s 2 997 km, 

což dává jasný předpoklad dosažení 3 000 km v roce 2017, a to se mu také hned na první letošní túře ke 

Zdeničce podařilo. Přes 2 000 km hranici přešlo ještě dalších 6 členů. V roce 2016 byla tedy zdolána významná 

hranice 3 000 km Jarmilou Krištůfkovou a na 4. a 5. místě jsou Jirka a Eliška Koubovi s 2 531 resp. 2 462 km. 

Nyní k rekapitulaci. Za 22 let naší činnosti, jak již jsem uvedl výše, tak nejvíce našlapala Zdeňka Matoušková. 

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

členstva stále neroste. 

K plánu činnosti na letošní rok jsme opět přidali tradiční dobrovolný běžkařský pobyt na Churáňově pod 

vedením Miloslava Kouby a rádi bychom zabezpečili alespoň 1 akci do vzdálenější lokality hrazenou z 

prostředků SK Olympie Dolní Břežany nebo OÚ Dolní Břežany. 

Výroční schůze TO, která se konala 2. 12. 2016, nebyla volební, a tak ani k žádné změně ve výboru TO nedošlo. 

Předsedou zůstává Karel Pešata, místopředsedkyní a zároveň pokladní je Jarka Kaucká, traséři jsou Jirka 

Kouba a Zdeněk Krištůfek a zásobovači Zdeňka Pešatová a Vašík Tolar. 

Na závěr mi dovolte Vám popřát všem hlavně hodně pevné zdraví v tomto roce 2017, kdy náš TO načne 23. 

sezonu své činnosti.  

Zpracoval Karel Pešata  

 

8. Zpráva o činnosti oddílu ASPV „Ženy“, „Rodiče s dětmi“ za rok 2016 

Oddíl ASPV - Ženy čítá k dnešnímu dni 11 členek, ale počet cvičících členek má rok od roku klesající tendenci. 

Začátkem roku 2016 nás chodilo kolem deseti, koncem roku se číslo snížilo na už jen 5 - 6. 

Ze zdravotních důvodů nás cvičí málo, ale chuť nám pořád ještě zůstává. Cvičení podřizujeme našim 

možnostem a už teď se těšíme na jaro, abychom mohly hrát naše oblíbené molky. 

V oddílu „Rodiče a děti" se členská základna také snížila na 7 dospělých a 12 dětí. 

Zapsala Hana Šeráková 
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9. Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2016 

V průběhu roku jsme hráli na dvou turnajích. Na jaře ve Lhotě jsme se zúčastnili jako jedno z osmi družstev. 

Dne 3. září jsme uspořádali již třetí ročník volejbalového turnaje na našem multifunkčním hřišti. Postavili jsme 

2 týmy, strávili příjemný den ve společnosti stejných nadšenců a našemu Áčku v konkurenci 10 družstev 

utekla bronzová medaile jen o jeden bod. 

Během léta jsme se každou středu pravidelně scházeli na trénincích na multifunkčním hřišti. V zimní sezóně 

se díky nemocem a úrazům počet členů našeho oddílu snížil ze čtrnácti na deset, takže jsme museli pro malou 

účast několikrát trénink v ZŠ Meteorologická zrušit. 

Výroční členská schůze našeho oddílu proběhla v restauraci U Roubase v pátek 9. prosince 2016, kde jsme se 

rozhodli pro nastartování kampaně na zvýšení počtu členů. Zveřejnili jsme nábor na webových stránkách, 

facebooku obce a vyšel nám inzerát v Rozkvětu. Výsledkem je zatím jeden nový hráč, ale věříme, že s blížící 

se jarní sezónou a vidinou otevření nové tělocvičny se naše řady opět rozšíří. 

Zpracovala Jana Šimečková 

 

10. Zpráva o hospodaření SK Olympie za rok 2016 

Na začátku tohoto období, jsme měli na bankovním účtu 341 410,61,- Kč, na spořicím účtu 204 000,- Kč a na 

hotovosti 33 249,- Kč. 

Příjmy k 31. 12. 2016 činily 1 448 tisíc Kč. Výdaje k 31. 12. 2016 činily celkem 1 302 tisíc Kč, z toho skutečné 

výdaje na mládež 288 tisíc Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 146 tisíc Kč. 

K 31. 12. 2016 bylo na bankovních účtech (běžný účet a spořicí účet založený pro tvorbu rezervního fondu) 

v souhrnu 684.707,- Kč a v hotovosti 39 157,- Kč. 

Více informací k hospodaření spolku za rok 2016 viz níže příloha č. 1 a příloha č. 2 této výroční zprávy. 

V dubnu 2016 proběhla kontrola z Finančního výboru obce, předmětem této kontroly byla účelovost použití 

rozpočtových prostředků obce za rok 2014 a 2015. Závěrem je, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Zpracovala Romana Koubová  

 

11. Zpráva kontrolní komise SK Olympie za rok 2016 

Účetnictví SK Olympie provádí i nadále firma FINEA 1x ročně (kompletní uzávěrka, daňová přiznání). 

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření SK Olympie dne 4. 1 .2017. Ke kontrole byla předložena 

evidence účetních dokladů za rok 2016.  

Pokladní kniha: 

• příjmové doklady od č.PP 1 do čísla PP 28 

• výdajové doklady od č.PV 1 do čísla PV 49 
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Vše je řádně vedeno a souhlasí s kontrolou doložených dokladů, zároveň byla provedena kontrola pokladní 

hotovosti, zůstatek 39.157,- Kč k 31. 12. 2016 souhlasí se zůstatkem v pokladní knize. 

Kniha přijatých faktur: Fa přijaté od č. 1 do č. 42 (fa jsou hrazeny v době splatnosti) 

Výpisy z běžného bankovního účtu : od č.1 do č.12. Vše je řádně vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a 

příslušnými účetními vyhláškami, stav na hlavní bankovním účtu a na spořicím účtu činí k 31. 12. 2016 částku 

684.707,- Kč.  

Dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) 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. 

14. 4. 2016 byla v SK vykonána kontrola finančním výborem Obce Dolní Břežany. Předmětem této kontroly 

byla účelovost použití rozpočtových prostředků obce za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Závěr: nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

Zároveň byla provedena inventura hmotného majetku SK Olympie. Vše souhlasí. Hospodaření SK Olympie 

bylo celkově shledáno v pořádku. 

Revizní komise ve složení: Radana Chlumská, Michal Panáček, Josef Vampol 
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Příloha. č.1: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 
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Příloha. č.2: Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2016 

 

 

 

 

 


