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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 tří oddílů: 

• Fotbal 

• Turistický oddíl 

• 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 2017 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 2017 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 233 členů, z toho v kategorii dětí a mládeže 

jich bylo 120. Klesající počty členské základy oproti loňskému roku (300 členů, z toho 150 dětí a mládeže) 

nejsou projevem úbytku aktivit a reálného snížení členů. Jedná se spíše o zpřesnění a pročištění evidence 

členské základny. 

Největší oddílem z hlediska počtu členů je fotbal, na druhé místě je s velikým odstupem oddíl turistický; 

nejmenším oddílem jsou volejbalisti. Kromě členů v těchto oddílem SK Olympie eviduje i pár desítek členů 

nezařazených do žádného z oddílů. 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 2017“. 

 

5. Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2017 

V roce 2017 se výkonný výbor klubu scházel pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci a řešil chod a situaci v 

klubu, žádné velké  problémy jsme bohudík řešit nemuseli a klub je jak po finanční, tak i organizační stránce 

stabilizován. Děkuji Zděnku Chaloupkovi, který se vzorně stará o provoz celého areálu. V roce 2017 u nás 

proběhla kontrola z finančního výboru obce, který neshledal žádné pochybení ve vedení účetnictví, ale z 

důvodu větší přehlednosti nám doporučil přejít z jednoduchého na podvojné účetnictví. Toto doporučení 

jsme akceptovali a od nového roku 2018 jsme přešli na podvojné účetnictví. 

V současnosti má SK Olympie 233 členů ve třech oddílech a kategorii nezařazených. 

Největší počet členů má oddíl fotbalu, který čítá deset mužstev mládeže, oproti loňskému ročníku je o 3 

mládežnická mužstva více a dvě mužstva dospělých, což je o jedno mužstvo méně než v loňském ročníku. 

Celkem členů v tomto oddíle je 171, z toho v přípravkách, žáčcích a dorostu je 120 dětských členů. 

Turisti, kteří mají nejstarší členskou základnu, ale stále se pravidelně scházejí a to již 23 rokem, celkem je jich 

22, ale bohužel oproti loňskému roku neomladili a tak se letos jejich průměrný věk opět navýšil. Došlo také k 

výměně na postu předsedy turistického oddílu, kde Karla Pešatu vystřídal Zdeněk Krištůfek. Karlovi děkuji 

mnohokrát za přínosnou spolupráci a věřím, že Zdenkovi se podaří oddíl doplnit o nové členy. 

Nejmladší oddíl volejbalu v počtu 10 členů zdatně trénuje i v nově otevřené sportovní hale v Břežanech a na 

multifunkčním hřišti SK Olympie. V oddíle volejbalu došlo také ke změně, kde Janu Šimečkovou vystřídal Pavel 

Valocký. Janě mnohokrát děkuji a Pavel bude mít úkol najít další členy a rozšířit hráčskou základnu. 
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Bohužel oddíl ASPV (asociace sport pro všechny), pod vedením Hanky Šerákové ukončil svoji činnost, a to po 

více jak 80 letech. K velké lítosti Hanky, která za sebe nenašla náhradu této neplacené dobrovolné činnosti. 

Hance mnohokrát děkuji. 

Nezařazených přispívajících členů je 30. 

Díky prohloubení studny již nemáme problém s nedostatkem vody a hřiště bylo vždy krásně zelené, ale 

naopak v době dešťů nám voda stále neodtéká a tráva místy zahnívá. Reklamace s dodavatelem stále není 

vyřešena a věříme, že letos bude již reklamační řízení ukončeno. Díky špatně odvedené práci zhotovitelem 

musíme častěji, a to i nad rámec běžné údržby propichovat a propískovávat hřiště, a to nás stojí nemalé 

peníze. 

Nový nájemce restaurace se již zabydlel a hospoda funguje k oboustranné spokojenosti. 

S radostí mohu oznámit, že nám na účtě „přistály“ peníze z dotací a tímto bych ještě jednou rád poděkoval 

Honzovi Jedličkovi. Co se týče dalších žádostí o dotaci, tak se pokusíme opětovně nějaké peníze získat i v 

budoucnu, ale bohužel toto úplně nezáleží jen na nás. 

Po dohodě s vedením obce se připravuje projekt na rozšíření zázemí klubu, zejména rozšíření šaten, místnosti 

rozhodčího a zázemí pro sportovní náčiní. Tento projekt by měl být hotov v roce 2018.  

Nepodařilo se nám upravit tréninkové hřiště za brankou a to z důvodu soudního sporu se zhotovitelem 

nového hřiště. Věřím, že se nám to podaří v tomto roce. Další cíl je změna povrchu na umělce, a to 

z multifunkčního umělého povrchu na trávu IV. generace, ale vše bude odvislé od financí, popřípadě získání 

dotací. 

Kromě tradičního fotbalového turnaje Šimečka a volejbalového turnaje proběhl také maškarní ples v Kostelci 

u Křížku, kde i přes delší vzdálenost se sál opětovně zaplnil, ačkoliv masek bylo méně.  Příští ples se opětovně 

bude pořádat v Kostelci. 

Tento rok slavíme 90 let od založení klubu, který nikdy neměl ambice být profesionálním klubem, ale spolkem, 

kde se občané Břežan scházejí, a to nejen při fotbale. Bohužel  se tento zvyk postupně vytrácel. Z roku 2017 

mám dobrý pocit z toho, že po určité odmlce, se našli rodiče, kteří mají v klubu své děti a začali se více 

zapojovat do dění v klubu a věřím, že neustanou a přidají se k nim i další. 

K tomuto výročí jsme připravili řadu akcí. Další informace o dění klubu viz níže v jednotlivých zprávách o 

činnosti. 

Zpracoval: Radek Motyka 

 

6. Oslavy 90. výročí od založení SK Olympie Dolní Břežany 

V roce 2018 oslavíme kulaté výročí 90. let založení našeho Sportovního klubu Olympie Dolní Břežany. Jak 

máme v názvu nejsme jen fotbalovým klubem, ale sdružujeme různé sportovní oddíly v Dolních Břežanech. 

Byly to v minulosti například nohejbalisté, stolní tenisté, cvičení žen, cvičení rodičů s dětmi. Teď máme oddíl 

turistů, volejbalový a fotbalový oddíl. Rozhodli jsme se uspořádat několik akcí, aby se jich mohlo zúčastnit co 

nejvíc našich členů a příznivců. 

První slavnostní den bude 19. května 2018. Vše začne ráno turnajem malých dětí, pak turnaj starých pánů za 

účasti výběru Dolnobřežanska a mužstva našich trenérů, večer nebude chybět hudba k společnému posezení. 
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Druhá oslava proběhne 23. června 2018. Připravujeme Turnaj století pro přípravky ročníků 2009 za účasti 

dvou našich mužstev a deseti ligových. Záštitu nad tímto turnajem a svoji účast nám přislíbil předseda ČMFS 

pan Martin Malík. Turnaj začne ráno slavnostním zahájením s nástupy mužstev, během dne budou v 

přestávkách různé dovednostní soutěže jako např. měření rychlosti kopu. Po slavnostním ukončení s 

předáním cen známými fotbalovými osobnostmi, proběhne jejich autogramiáda. ČT 4 Sport bude vysílat 

reportáž z tohoto turnaje. 

Třetím dnem oslav bude již 24. ročník Turnaje Václava Šimečka 18.srpna. Účastníky budou mužstva dospělých 

z okolí Dolních Břežan. 

K oslavám se připojí i volejbalisté svým turnajem a turisté Keltskou stopou v září. 

Srdečně zveme všechny členy a fanoušky SK Olympie na všechny sportovní akce. Přijďte společně oslavit naše 

výročí. 

Zpracoval Zdeněk Chaloupka 

 

7. Zpráva z oddílu fotbalu za rok 2017 

Jako vždy je zpráva o činnosti fotbalového oddílu rozdělena na dvě části. V první části si zhodnotíme uplynulou 

sezónu 2016/17 a v druhé části polovinu sezóny 2017/18. 

Do fotbalové sezóny 2016/17 vstoupilo do soutěží 9 mládežnických mužstev a 3 mužstva dospělých a byla to 

velmi úspěšná sezóna. 

Mužstvo mini přípravky vedli trenéři Jakub Maláček, Jiří Maláček, Michal Polák a David Horálek. Základy 

pohybové výchovy a kopané se pod jejich vedením učili děti ročníků 2010 až 2013. Hráli přípravné turnaje a 

přátelské zápasy. Zvítězili na velmi dobře obsazeném turnaji na ČAFC v Praze. Bohužel trenéři Jakub a Jiří 

Maláčkové z rodinných důvodů skončili. Je to velká škoda, protože odváděli velmi dobrou práci a kluky moc 

naučili.   

Mužstva mladší přípravky, ročníky 2008-2010, trénovali Jan Jedlička, Michal Vrňák, Zdeněk Chaloupka a 

Radek Mrňák. Kluci hráli pravidelnou soutěž systémem turnajů a ve stejné skupině obsadili 2.a 4.místo. V 

kategorii přípravek by nemělo jít tolik o výsledky, ale jde o to zapojit do hry co nejvíc kluků. Proto jsme 

vytvořili dva vyrovnané týmy a snažili se dát pokud možno stejný prostor všem hráčům. Na zimních či letních 

turnajích jsme změřili síly i s nejlepšími českými i zahraničními týmy. Teď už dobře ví, kde jsou Dolní Břežany, 

na Spartě, Slavii, Bohemians, Viktorii Žižkov, Viktorii Plzeň, v Českých Budějovicích, Příbrami i v rakouském 

Salzburgu, kde jsme na mezinárodním turnaji Mozarth trophy obsadili druhé místo. 

Třetí mužstvo v této kategorii vedl Luboš Matyášek. Nehráli pravidelnou soutěž, ale turnaje.   

Dvě mužstva starší přípravky, ročníky 2006-2007, trénovali Jiří Krejčí a Petr Novák. V základní skupině skončili 

na 5. místě a v jarní části nadstavby nepoznali hořkost porážky a vše vyhráli.  

Mladší žáky trénovali Michal Panáček a Milan Válek. Ve velmi vyrovnané skupině skončili na krásném pátém 

místě. Vzhledem k tomu, že došlo k oslabení mužstva odchodem několika hráčů do jiných klubů nebo k jinému 

sportu a že jsme hráli proti soupeřům většinou o rok starším, je páté místo krásný výsledek. Velkého úspěchu 

dosáhli mladší žáci na turnaji Kába cup v Počáplech. Tohoto turnaje se zúčastnilo 42 nejlepších mužstev 

mladších žáků ze Středočeského kraje a naši kluci vyhráli. Za první místo dostali zájezd na zápas Bundesligy 

do Berlína.  
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Starší žáci s trenéry Janem Saidlem, Petrem Krejčím a Martinem Tupým neudrželi vedení v okresním přeboru, 

především díky odchodu dvou hráčů do ligového Tempa, a obsadili 3.místo. Přesto jsme postoupili do 1A třídy 

krajské soutěže.  

Dorost trénoval Zdeněk Chaloupka mladší a obsadili v okresním přeboru 4.místo. Úspěchem bylo, že se 

podařilo zapojit většinu hráčů z dorostu do mužstev dospělých.  

B-mužstvo mužů bylo v minulé sezóně k užitku jen k tomu, že se v něm mohli zapojit mezi dospělé někteří 

dorostenci. Výsledkově předposlední místo ve 4. třídě je ostuda našeho klubu. Do další sezóny jsme béčko 

nepřihlásili. Uznání patří několika starším hráčům, kteří to přes špatné výsledky dotáhli až do konce.  

A-mužstvo mužů se po postupu do 3.třídy rozjíždělo trochu ztěžka, ale pak se zdálo, že je již nikdo nezastaví. 

Boj byl napínavý, až do posledního zápasu, téměř do poslední minuty. Nakonec jsme skončili na 2.místě s 60 

body, stejně tak jako první Jílové B. Přesuny mužstev ve vyšších soutěžích nám hráli do karet, a tak jsme po 

deseti letech opět postoupili do okresního přeboru z druhého místa. 

V rámci přípravy jsme pořádali již 23. ročník Poháru Václava Šimečka. Naše mužstvo značně oslabené neúčastí 

poloviny hráčů ze základu obsadilo 3.místo. První místo a putovní pohár si odvezli Zlatníky, na druhém místě 

bylo Okrouhlo. Stará garda prohrála s Libní ve vloženém zápase 5:6. 

Stará garda bylo další mužstvo, které hrálo v minulé sezóně pravidelnou soutěž o pohár starostů 

Dolnobřežanska. Skončili na 3. místě. 

Do nové sezóny 2017/18 jsme vstoupili s 10 mládežnickými a 2 dospělými mužstvy.   

Mužstvo minipřípravky převzal na podzim David Horálek, ale neměl odpovědný přístup a před zimou skončil. 

Nyní naše nejmenší trénuje Radek Mrňák a další trenéry ještě hledáme. Od nového roku využívají k tréninkům 

novou halu. Někteří hráči minipřípravky nastupují v mužstvu mladší přípravky které je po podzimní části na 

4. místě. 

Další mužstvo mladší přípravky trénuje Luboš Matyášek a ve své skupině jsou na 2. místě. 

Třetí mužstvo mladší přípravky trénuje společně se starší přípravkou a je na prvním místě bez ztráty jediného 

bodu. Starší přípravku trénují Zdeněk Chaloupka, Jan Jedlička a Michal Vrňák. Po podzimní části soutěže jsou 

na 6. místě. 

V kategorii mladší žáci máme dvě mužstva. A-mužstvo mladších žáků, které trénují Michal Panáček a Milan 

Válek, je po podzimu na 1. místě a B-mužstvo mladších žáků, které trénují Jiří Krejčí a Petr Novák je na 5 místě. 

Starší žáky trénuje Jan Saidl a v krajské soutěži jsou na 10. místě 

Mužstvo dorostu začal v nové sezóně trénovat Antonín Syrovátka a po podzimu jsou na 3. místě. 

Mužstvo mužů trénují Lukáš Plechatý a René Koša a v okresním přeboru jsou na 12. místě. 

Stará garda hraje opět soutěž o pohár starostů Dolnobřežanska. 

Naše cíle pro tento rok je úspěšně dokončit rozehrané soutěže. Muži zachránit okresní přebor a dorost 

postoupit do krajské soutěže. Starší žáci v jarní části potřebují zapojit do mužstva co nejvíc mladších žáků a 

připravit mužstvo na další sezónu, zajistit trenéra pro příští sezónu, neboť Jan Saidl končí. Cílem mladších 

žáků je připravit se na přechod do starších žáků. U mužstev přípravek je klíčové bez ohledu na výsledky 

soustředit se na zdokonalování technických dovedností jednotlivců. 

Zpracoval Zdeněk Chaloupka 
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8. Zpráva turistického oddílu za rok 2017 

V uplynulém roce 2017 jsme zahájili sezónu dne 11.3. pochodem s názvem Zdenička, pochod z Radlíka k 

bývalému hotelu René (zde je restaurace zvaná U Zdeničky) a přes Psáry do Dolních Břežan.  

Druhý pochod následoval v dubnu do Posázaví, kde Jaroslav Foglar měl své skautské hnutí. Navštívili jsme 

Stvořidla a Sluneční zátoku kde má spisovatel pamětní desku.  

V květnu jsme uspořádali víkendový výlet vlakem do Jeseníků, Kouty nad Desnou. Navštívili jsme 

nejvýkonnější evropskou přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a okolní krásnou přírodu. Po prázdninové 

přestávce jsme spolupořádali 6.ročník pochodu Keltskou stopou.  

V říjnu jsme jeli na Berounsko do Nižboru a navštívili jsme keltské oppidum Stradonice. Na poslední výlet v 

loňském roce jsme vyrazili do okolí Milína, obec Smolotely, kde na vrcholu nad obcí svítí do kraje barokní 

perla středního Povltaví kostel Maková hora.  

Jak vidno akcí nebylo tolik jako v minulosti, ale vše bylo velmi pěkné a zajímavé. Průměrná účast na akcí byla 

18 pochodujících a v tom vždy asi 4 hosté. Počet členů oddílu je k dnešnímu dni 20. Oddíl děkuje Výkonnému 

výboru SK Olympie Dolní Břežany za celoroční podporu.  

Zpracoval Zdeněk Kryštůfek 

 

9. Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2017 

V uplynulém roce se náš oddíl zúčastnil tří turnajů. Dne 20. května jsme obsadili ve Lhotě 4. místo z pěti týmů. 

V září jsme uspořádali již čtvrtý ročník volejbalového turnaje na našem multifunkčním hřišti v Dolních 

Břežanech, na kterém jsme získali bronzovou medaili v konkurenci deseti družstev. 

A naším nejlepším výsledkem je druhé místo z patnácti týmů, které náš tým vybojoval na halovém turnaji v 

Dolních Břežanech. 

Oddíl má k dnešnímu datu deset členů, z toho šest žen. Vzhledem k tomu, že hrajeme smíšený volejbal, 

potřebovali bychom doplnit naše řady ještě o několik mužů. Ale přesto jsme si na turnajích vedli nejlépe za 

celou pětiletou existenci našeho oddílu. 

Během zimního období jsme trénovali v ZŠ Meteorologická, během léta na multifunkčním hřišti a od ledna 

2018 se těšíme z tréninků v naší krásné nové sportovní hale.  

Na výroční členské schůzi jsme zhodnotili uplynulý rok jako úspěšný co se týče výborných výsledků na 

turnajích a v porovnání s rokem 2016 menší absencí na trénincích. Na závěr jsme odhlasovali nového 

předsedu, kterým bude Pavel Valocký. 

Zpracovala Jana Šimečková 

 

10. Zpráva o hospodaření SK Olympie za rok 2017 

Také rok 2017 se nesl ve znamení finanční konsolidace spolku. Po zahrnutí celkových výnosů a nákladů byl 

zaznamenán kladný hospodářský výsledek ve výši 167 tisíc korun. Celkové výnosy klubu činily 1 625 tisíc 



VÝROČNÍ ZPRÁVA SK OLYMPIE DOLNÍ BŘEŽANY Z.S. ZA ROK 2017 

STRANA 9 

korun, celkové náklady pak 1 458 tisíc korun. Oproti předešlému roku narostly jak kategorie výnosů, nákladů, 

tak se i mírně zvýšil hospodářský výsledek. 

Na nárůstu výnosů se významnou měrou projevily dvě schválené dotace z veřejných zdrojů. Z dotace MŠMT 

v rámci Programu VIII ve výši 221 600 Kč byly financovány zejména osobní náklady trenérů mládežnických 

mužstev. Dotace z krajského Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence ve výši 

129 747 Kč sloužila na úhradu různých provozních nákladů od údržby trávnatého hřiště přes příspěvku na 

elektrickou energii až po pořízení fotbalového mobiliáře (branky) či fotbalových míčů pro týmy přípravek. 

Dobrá finanční situace klubu se odrazila i ve stavu v oblasti peněžních prostředků. O rok dříve (tedy k 

31.12.2016) bylo na bankovních účtech v souhrnu 684 708 korun a v hotovosti 39 157 korun. Ke konci 

sledovaného období (tedy k 31.12.2017) vzrostl objem peněžních prostředků již na 1 091 365 korun na 

bankovních účtech, resp. 80 319 v hotovosti.  

Více informací k hospodaření spolku za rok 2017 viz níže příloha č. 1 a příloha č. 2 této výroční zprávy. 

V listopadu 2017 proběhla kontrola z Finančního výboru obce, předmětem této kontroly byla účelovost 

použití rozpočtových prostředků obce za předchozí roky. Závěrem je, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Finanční výbor obce nicméně vzhledem k nárůstu aktivit spolku a z toho plynoucího většího počtu finančních 

a účetních operací doporučil přechod z daňové evidence (jednoduchého účetnictví) na (podvojné) účetnictví. 

SK Olympie Dolní Břežany toto doporučení respektovala a od ledna 2018 jsou již vedeny veškeré účetní 

operace v soustavě (podvojného) účetnictví. 

Zpracoval Jan Jedlička  

 

11. Zpráva kontrolní komise SK Olympie za rok 2017 

Revizní komise provedla kontrolu hospodaření SK Olympie dne 3.1.2018 s níže uvedenými závěry. 

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

Byla provedena kontrola pokladní hotovosti, zůstatek 80.319,- Kč k 31.12.2017 souhlasí se zůstatkem v 

pokladní knize. Za uplynulý rok jsou v pokladní knize vedeny příjmové pokladní doklady do čísla 18 a výdajové 

pokladní doklady do čísla 41. 

Za rok 2017 byl počet přijatých faktur od dodavatelů 44 a počet vydaných faktur 26. Vše bylo hrazeno v 

souladu s dobou splatnosti. Zůstatek na běžném bankovním účtu k 31.12.2017 představoval 787.365,54 Kč a 

ke stejnému datumu zůstatek na spořícím bankovním účtu k 31.12.2017 je 304.000,00 Kč. 

Dohody o provedení práce pro trenéry mládeže byly předloženy, podepsány a vypláceny podle uzavřených 

smluv a v termínu výplaty. Smlouva a dohoda pro správce areálu byla předložena, podepsána a výplata 

vyplácena v řádných termínech, odvody s tím spojené  SP a ZP, Kooperativa – odesílány včas. 

V listopadu 2017 byla v SK Olympii vykonána kontrola finančním výborem Obce Dolní Břežany. Nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. Členskou schůzí byl projednáván návrh zřízení datové schránky pro umožnění větší 

transparentnosti a zjednodušení administrativních procesů. Revizní komisí podpořeno. 

Od roku 2018 bude pro lepší přehlednost vedeno účetnictví podvojné. 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 2017 
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Příloha. č.2: Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2017 

 

 

 

 

 


