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1. Úvod 
 
Vážení sportovní přátelé, 
předkládáme výroční zprávu fotbalového klubu SK Český Brod z.s. (dále jen klub), která souhrnně 
představuje naše aktivity v roce 2021. 
 
Fotbalová sezóna 2020/2021 nebyla díky pandemii covidu 19 dokončena. Jaryí část sezóny 
provázela kreativní trenérská výzva, jak motivovat děti doma k pohybu aniž bychom se scházeli ve 
skupinách. Trenéři tuto roli zvládli skvěle a děti udržely alespoň částečně svoji kondici. 
Letní příprava a podzimní část ročníku 2021/2022 již proběhla kompletně. Lze konstatovat, že i přes 
velkou mezeru ve sportovní přípravě se týmy vrátily do velmi dobré výkonnosti a na všech úrovních 
podávali kvalitní výkony. 
 
Přes veškerá omezení se podařilo pokračovat ve spolupráci s FK Mladá Boleslav v oblasti mládeže. 
Pod vedení trenérů z tohoto klubu proběhlo několik tréninkových jednotek napříč všemi 
mládežnickými kategoriemi. Do týmů mládeže se vrátili někteří naši odchovanci, což nás velmi 
potěšilo.  
 
Martinovi Sahulovi se podařilo navázat v roli hlavního trenéra na práci Standy Lindauera, tým 
mládežnických trenérů se podařilo rozšířit tak, aby u každého ročníku byl ideálně jeden trenér. 
Trenérský tým pracoval velmi zodpovědně. 
 
V roce 2021 jsme měli více prostoru věnovat se sportovnímu areálu. Instalovali jsme čerpadlo do 
závlahového systému, zrekonstruovali jsme místnost 1.01, připravili kamerový systém, dopnili nové 
velké brány na tréninkové hřiště. Intenzivně jsem se věnovali ve spolupráci s Městem Český Brod 
úpravě městského pozemky před areálem, prostor bývalého koupaliště) s cílem vytvořit zde 
smysluplnou plochu pro víceúčelové sportovní využití. 
 
Tento rok nebyl nejen sportovně jednoduchý, moc děkujeme všem našim hráčům, trenérům a 
příznivcům za nadšení, bojovnost a podporu přes všechna omezení a překážky. 
 
 
Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky pro náš 
klub. Děkuji také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají do rozpočtu svými 
příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem nadšení ale zejména 
projevem společenské solidarity a odpovědnosti. 
 
 

                                                                                      Sportu zdar 
                                                                                                Luboš Holý 

                                                                                               Prezident SK Český Brod 
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2. Usnesení Valných hromad  
 
V průběhu roku 2021 byla svolána jedna valná hromada. Tato valná hromada: 

 projednala zprávu o činnosti klubu za rok 2020 
 projednala zprávu kontrolní komise za rok 2020 
 schválila účetní uzávěrku klubu k 31.12. 2020  
 schválila výši ročních klubových a oddílových příspěvků  
 znovu zvolila a doplnila část členů výboru a kontrolní komise 
 projednala plán činnosti klubu na rok 2022 

 

3. Činnost SK v roce 2021 
 

• Složení orgánů klubu  
Výkonný výbor: 

Luboš Holý 
Ladislav Poupa 
Iveta Librová 
Jan Křen 

                       Petr Musílek 
Martin Sahula 
Dušan Pospíšil 
 

Kontrolní komise:  
Evžen Pospíšil 
Radek Skála 
Miloš Kundrum 
 
 
 

• Činnost výboru a vedení v roce 2021 
 

Výbor se v průběhu roku 2021 scházel operativně v rámci možností, které pandemie covid 19 
dovolila. Celková činnost byla touto situací velmi ovlivněna. 
Provozní činnost klubu byla operativně řízena v rámci organizační struktury – hlavní 4 složky – 
muži, mládež, areál a administrativa. Účetně je dělení: 3 střediska-  (administrativa, hrací plochy a 
areál-prostory) jsou podpůrná, pět středisek jsou sportovní oddíly -  přípravka, žáci, dorost, A 
mužstvo, B+C mužstvo, jedno středisko – KK – Klub Kutilka- zastřešuje činnosti podporující rozvoj 
sportu a sportovního areálu – příměstské tábory, mimoškolní klub, sportovní akce a další podobné 
činnosti 
Účetní evidence je pro jednotlivé oddíly a podpůrné útvary vedena odděleně pomocí střediskového 
účetnictví. Kromě hospodaření středisek je samostatně vedeno účetnictví grantových a dotačních 
projektů. 
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Posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích:   

V mládežnických kategoriích pracujeme téměř výhradně s vlastními hráči a hráči z okolních klubů 
na základě dlouhodobého přestup po celé období mládežnického rozvoje. Ačkoli jako každý rok i 
letos jsme realizovali několik řízených odchodů do klubů z vyšších soutěží, máme radost, že se 
k nám vrátili naši odchovanci, kteří svoje angažmá ve vyšších soutěžích ukončili.  
Je to pochvala především pro trenéry a také odměna za jejich systematickou koncepční práci. 
Pro rozvoj mládeže jsme zahájili spoluprací s FK Mladá Boleslav. Po určité období tréninky vedli 
trenéři mládeže právě z tohoto klubu a to napříč všemi mládežnickými kategoriemi. Naši nejlepší 
hráči si naopak mohli vyzkoušet trénink v jejich klubu a porovnat svoji výkonost i zkušenosti. Tato 
spolupráce, ač se na začátku velmi slibně rozvíjela, byla pandemií velmi narušena. 
V roce 2022 je odsouhlasené pokračování spolupráce v obdobném rozsahu. 
 
Aktivity na podporů výnosů (zlepšení cash flow):   
Systematická práce na zvyšování výnosů je klíčovou podmínkou dlouhodobé stability klubu. Klub 
zejména z historických důvodů není schopen svojí vlastní činností zabezpečovat dostatek financí 
pro jeho běžný provoz a nedostatek finančních prostředků se tak doplňuje mimořádnými dary od 
členů klubu s cílem postupně zvyšovat dlouhodobě udržitelné příjmu klubu a půjčky a mimořádné 
dary časem eliminovat. Každý rok se nám daří tuto závislost mírně snížit. 
 
V roce 2021 se podařilo zorganizovat příměstské tábory pro historicky nejvíc dětí – 199. Jejich 
příspěvek do rozpočtu areálu byl významný. Podařilo se také vybrat členské příspěvky v historicky 
nejvyšší hodnotě – díky růstu počtu členů a také díky menšímu podílu dětí, které nemohou 
příspěvky uhradit. 
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Proti trendu ke zvyšování nezávislosti se projevil nárust nákladů spojených především s růstem 
cen energií (díky přechodu TJ Slavoj od Bohemia Energy k jinému poskytovali plynu). Další 
významnou položkou byla potřeba hnojiva a jeho cena. 
 
Výnosy  za poslední roky byly: 1,677 mil v roce 2012;  2.216 mil v roce 2013; 2.388 mil v roce 
2014, 5.009 mil v roce 2015 ( z toho 3.254 mil dary), v roce 2016 byly 5.129 mil  (z toho 2.401 mil 
dary), v roce 2017 byly 4.285 mil  (z toho 1.455 mil dary), v roce 2018 byly 4.188 mil (z toho dary 
1.290 mil), v roce 2019 byly  6.422 mil Kč (z toho dary 3.081 mil. Kč), v roce 2020  4,272 mil Kč ( 
z toho dary 1,061 mil Kč), v roce 2021 byly 5, 519 mil Kč (z toho dary 965 a reklamní smlouvy 720 
Kč) . 
  
Zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy):   
Některé vnitřní procesy se povedlo velmi zlepšit. Trenérský tým mládeže velmi dobře propojuje 
jednotlivé týmy a jejich aktivity. 
Díky angažování účetní se podařilo zefektivnit výběr prostředku za členské příspěvky, ale i 
vybavení a akce. 
Organizace dospělého fotbalu také zaznamenala vývoj. Muže kompletně zastřešil sportovní ředitel 
Míra Tomáš. 
Mnoho procesů je třeba i nadále vylepšovat, přesto jsme rádi, že každý rok v tomto směru 
postupujeme vpřed. 
  
Rozvoje areálu Kutilka:   
Hlavní prioritou jara 2021 byla úprava plochy bývalého bazénu na všestranně sportovně využitelnou 

zelenou travnatou plochu. Ve spolupráci s Městem Český Brod se podařilo bazén zavést a plochu 

zatravnit. V roce 2022 bude navazovat dorovnání plochy tak, aby byla dobře vyspádovaná a lépe 

využitelná. 

Energii jsem věnovali také úpravám příjezdové komunikace a jejího okolí. 

V areálu jsme začali s rekonstrukcí budoucí vstupní haly pro veřejnost s barem, práce dokončeny 

v roce 2022.  

Celý rok jsme bojovali se stárnoucí sekací technikou, náklady na opravy sekaček nás donutili na 

začátku roku 2022 objednat sekačku novou. 

 
 Přehled členské základny SK v letech 2011-2020 

Přehled platících členů SK v roce 2011 
Přípravka:   26 (od 5 do 10 let) 
Žáci:   35 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    16  
Muži:  17 (z toho 12 do 26 let)  
Ostatní členové: 21 
Celkem:  115 
 
Přehled platících členů SK v roce 2012 
Přípravka:   33 (od 5 do 10 let) 
Žáci:   29 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    15  
Muži:  27 (z toho 17 do 26 let)  
Ostatní členové: 20 
Celkem:  124 
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Přehled platících členů SK v roce 2013 
Přípravka:   40 (od 5 do 10 let) 
Žáci:   26 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    15  
Muži:  25 (z toho 13 do 26 let)  
Ostatní členové: 11 
Celkem:  117 
 
Přehled platících členů SK v roce 2014 
Přípravka:   44 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 9 (od 5 do 9 let) 
Žáci:   24 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    17  
Muži:  28 (z toho 12 do 26 let)  
Ostatní členové: 13 
Celkem:  135 
 
Přehled platících členů SK v roce 2015 
Přípravka:   48 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 47 (od 5 do 9 let) 
Žáci:   24 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    16 
Muži:  42 (z toho 17 do 26 let)  
Ostatní členové: 13 
Celkem:  190 
Celkem do 26 let: 152 

 
Přehled platících členů SK v roce 2016 
Přípravka:   56 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 66 (od 5 do 11 let) 
Žáci:   26 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    18 
Muži:  49 (z toho 14 do 26 let)  
Ostatní členové: 13 
Celkem:  228 
Celkem do 26 let: 180 

 
Přehled platících členů SK v roce 2017 
Přípravka:   63 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 73 (od 5 do 11 let) 
Žáci:   30 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost:    22 
Muži:  49 (z toho 18 do 26 let)  
Ostatní členové: 13 
Celkem:  250 
Celkem do 26 let: 206 

  
 
Přehled platících členů SK v roce 2018 
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Přípravka:   50 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 65 (od 5 do 11 let) 
Žáci:   36 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost/muži:   21 (ve věku do 18 let)  
Muži:  72 (z toho 26 do 26 let)  
Ostatní členové: 10 
Celkem:  254 
Celkem do 26 let: 198 
 
Přehled platících členů SK v roce 2019 
Přípravka:   57 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 72 (od 5 do 11 let) 
Žáci:   35 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost/muži:   14 (ve věku do 18 let)  
Muži:  81 (z toho 28 do 26 let)  
Ostatní členové: 10 
Celkem:  269 
Celkem do 26 let: 206 
 
Přehled platících členů SK v roce 2020 
Přípravka:   51 (od 5 do 10 let) 
Všeobecná sport.př.: 63 (od 5 do 11 let) 
Žáci:   42 (ve věku od  10 do 14 let) 
Dorost/muži:   21 (ve věku do 18 let)  
Muži:  68 (z toho 33 do 26 let)  
Ostatní členové: 10 
Celkem:  255 
Celkem do 26 let: 210 

 
Počet členů v oddílech v roce 2021: 
Všeobecná sportovní přípravka: 91 dětí (od 4 do 15 let)  
Fotbalové oddíly:  
Přípravka:    44 dětí od 4 do 10 let,  
Žáci:    36 dětí ve věku od 10 do 14 let,  
Dorost:   20 děti 
Muži do ročníku 1999:  20 mužů (do 23 let) 
Muži 24-26 let  10 můžů (24-26 let) 
Muži:   35 (nad 26 let) 
Ostatní    10 
Celkem:   266 
Celkem do 23 let:   211 
Celkem do 26 let:  221 
 

 

 
4. Finanční výsledky činnosti  

 
Celkové výsledky  
Celkové náklady klubu v roce 2021 byly 5397 tisíc Kč 
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Celkové výnosy klubu v roce 2021 byly 5519 tisíc Kč. 
Struktura nákladů, příjmů, plnění rozpočtu a účetní výkazy klubu jsou uvedeny v tabulkách níže. 
Výbor zajistil průběžné financování klubu především pomocí darů a dotací.   
Investiční akce byly financovány především z darů na investice. 
 
Pro podporu vypracovávání grantových a dotačních titulů registroval klub náklady na mládež od 3 
do 26 let v roce 2020 následovně: 
Náklady na mládež: 

- Náklady střediska přípravka                                                             409 tis. 

- Náklady střediska žáci                                                                      517 tis. 

- Náklady střediska dorost                                                                    58 tis. 

- Podíl na nákladech střediska muži (46 % nemzdových nákladů)     230 tis. 

- Podíl na režii (hrací plocha, areál, administrativa)                           1 764 tis. 
Celkem                                                                                             2982 tis.    
 

                            

Počet členů (3-26 let) je 221     
Náklady na člena do 26 let            14,2 tis Kč   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Výnosy      

Dary                965     

Reklama                720     

Příspěvky                355     

Příspěvky na akce,..                355     

Vstupné                  74     

Startovné                   -       

Hostování/přestup                148     

Dotace             1 714     

Ostatní příjmy             1 188     

    

Výnosy celkem             5 519     
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Náklady dle středisek– 2021 
 

 
 
Náklady dle středisek pro srovnání – 2020 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muži A Muži B+C Dorost Žáci Přípravka Tábor + KK Hrací pl. Areál Admin. Celkem

Náklady

Mzdy 1 105         -         113       294       424       126       109       32          2 203                  

Cestovné 89              -         2            91                        

Pohonné hmoty 4            26          30                        

Pronájem sportovišť 51              16          20          21          27          135                     

Doprava 35              13          6            12          5            71                        

Rozhodčí 7                 1            8                          

Poplatky ČFMS 13              16          29                        

Startovné turnaje -              16          22          38                        

Hostování/přestup 193            16          209                     

Materiál + odpisy 60              120       47          134       780       223       18          1 382                  

Opravy 142       324       466                     

Nájem -                       

Energie 224       224                     

Ostatní 9                 12          20          234       19          128       52          4            33          511                     

Náklady celkem 1 562         41          58          517       409       690       1 153    884       83          5 397                  

Muži A Muži B+C Dorost Žáci Přípravka Tábor + KK Hrací pl. Areál Admin. Celkem

Náklady

Mzdy 915            -         5            95          265       449       211       8            1 948                  

Cestovné 185            -         4            189                     

Pohonné hmoty 2            1            23          1            27                        

Pronájem sportovišť 129            14          24          11          50          228                     

Doprava 23              14          6            30          73                        

Rozhodčí 16              16                        

Poplatky ČFMS 16              23          39                        

Startovné turnaje -              8            45          53                        

Hostování/přestup 215            47          42          3            307                     

Materiál + odpisy 29              2            200       13          183       308       64          1            800                     

Opravy 46          75          121                     

Nájem -                       

Energie 100       100                     

Ostatní 89              226       15          59          51          4            17          461                     

Náklady celkem 1 617         98          79          579       388       692       428       454       27          4 362                  
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Statutární finanční výkazy za rok 2021 
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5. Projektová činnost  
 

Klub v roce 2021 pracoval na přípravách i realizaci projektů  pro podporu sportu a rozvoj sportovní 
infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů. Stav jednotlivých akcí je rekapitulován 
v následující tabulce. Vedení klubu bude aktivně pokračovat v přípravě dalších projektů pro fiskální 
rok 2022. 
 
Projekty podávané v roce 2021 

Projekt Dotační program Rozpočet Dotace Stav 

Mládež a provoz 2021 – 
činnost 

Město ČB 1955 85 Dokončeno, proplaceno 

Akce na Kutilce 2021 Město ČB 195 53 
Dokončeno, proplaceno, 8 tis. 
Vráceno kvůli nerealizaci akcí 

Můj klub 2021 
MŠMT – program 

VIII 
474 422 Podáno, proplaceno 
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Provoz a údržba NSA 951 238 Podáno, proplaceno 

Rozvoj fotbalu FAČR 10 10 Podáno, proplaceno 

Mládež 2022 NSA 449 449 Podáno, realizace 2022 

CID – centrum 
individuálních dovedností 

Středočeský kraj 231 175 Podáno, proplaceno 

Investice na Kutilce 2021 Město Český Brod 348 207 Podáno, proplaceno 

Opravy na Kutilce 2021 Město Český Brod 252 104 Podáno, proplaceno 

 
Projekty podané v roce 2020 
 

Projekt Dotační program Rozpočet Dotace Stav 

Rekonstrukce hlavního 
hřiště - kofinancování Město ČB 7171 1076 

Realizováno, proplaceno, 
vyúčtováno 

Rekonstrukce hlavního 
hřiště MŠMT – investice 7171 5018 

Realizováno, proplaceno, 
vyúčtováno 

Mládež a provoz 2020 – 
činnost Město ČB 1924 230 Dokončeno, proplaceno 

Akce na Kutilce 2020 Město ČB 181 25 
Dokončeno, proplaceno, 8 tis. 
Vráceno kvůli nerealizaci akcí 

Můj klub 2020 
MŠMT – program 
VIII 354 354 Podáno, proplaceno 

COVID Sport NSA 124 62 Podáno, proplaceno 

Rozvoj fotbalu FAČR 10 10 Podáno, proplaceno 

Mládež 2021 NSA 474 422 Podáno, realizace 2021 

Provoz 2021 NSA 952 476 
Podáno, ve schvalovacím 
procesu 

Klub Kutilka 2020 
MAS 
Pošembeří/OPZ 1056 1056 

Podáno, realizováno od 7/20, 
ukončení 6/22 
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6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů 
 
Činnost administrativního útvaru 

 
Rozpočet útvaru (náklady):  26 tis 
Skutečné náklady útvaru:   83 tis. Kč  
Aktivity: 

✓ Příprava grantových projektů a podání žádostí, vyúčtování dotací  

✓ Řízení a administrativní podpora projektů (Klub Kutilka, Českobrodský pohár, Mládež a 
Provoz, Kutilka v pohybu, Příměstské tábory, Brod 1995, CID, Můj klub) 

✓ Správa web stránek www.skbrod.cz a profilu SK Český Brod na Facebook 

✓ Rezervační systém na sportoviště – výběr a zakoupení 

✓ Výběr příspěvků od oddílů 

✓ Pomoc při náboru přípravek 

✓ PR aktivity klubu  

✓ Vedení účetnictví, platby a řízení likvidity 
 

 
Činnost útvaru Hrací plochy 

Rozpočet útvaru:   370 tis. Kč 
Skutečné náklady útvaru:   1153 tis. Kč 
Aktivity: 

✓ UMT okolo hlavního hřiště 
✓ Čerpadlo pro závlahu 
✓ CID – plůtky, basketbalové koše, regenerace plot 
✓ Opravy čerpadel a hadic 
✓ Opravy a údržba sekačky 
✓ Výběr nové sekačky 
✓ Pravidelná údržba hracích ploch  
✓ Regenerace ploch 
✓ Dosetí ploch 
✓ Údržba a úklid ploch po akcích – turnaje 
✓ Podpora úprav prostor bývalého koupaliště 
✓ Velký nárust nákladů díky odpisům rekonstrukce, hnojivům 
 

  
Činnost útvaru Areál-prostory 

Rozpočet útvaru:   645 tis. Kč 
Skutečné náklady útvaru:   884  tis. Kč  
Aktivity: 

✓ Úklidová akce „Ukliďme Pošembeří“ –  limitovaná 
✓ Drobná údržba, úklid, praní dresů 
✓ Podpora turnajů 
✓ Podpora provozu klubovny a tělocvičny 
✓ Podpora provozu Klubu Kutilka 
✓ Podpora příměstských táborů 
✓ Podpora Brod 1995 
✓ Opravy v okolí příjezdové komunikace 
✓ Oprava/rekonstrukce hospody/vstupní haly do hlavní budovy 

http://www.skbrod.cz/
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✓ Díky podpisu nové nájemní smlouvy s TJ  Slavoj Český Brod nově v nákladech odpisy 
rekonstrukcí 

 
Zprávy sportovních oddílů  

 
A-muži 
Celkové výdaje rozpočet:  2393 tis. Kč 
Celkové výdaje skutečnost:  1617 tis. Kč (nízký počet odehraných mistrovských utkání) 
 
Trenér:    Martin Frýdek / Jiří Kafka jaro 2021 
Asistent trenéra:   Marek Smola 
Vedoucí mužstva:  Jan Křen 
Manažer mužstva:   Miroslav Tomáš/Dušan Pospíšil/Luboš Holý 
 
Jaro 2021:  
Bez soutěže – kovidová opatření, individuální tréninky 
 
Podzim 2021: 
Soutěž: Divize B      
Podzimní část soutěže na špičce tabulky. 
 
Činnosti/Akce: 

 
Leden-červen 
Individuální příprava, přípravná utkání, zimní příprava podle možností covidu 
 
Červenec – Říjen 
Letní příprava – třikrát týdně Kounice, Přistoupim, Vykáň, přípravné zápasy  
Pohár MOL 
Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně (Vykáň, Satalie,…) 
Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech – do 8. kola, poté ukončena sezóna 
 
 
Muži B a Muži C 
 
Celkové výdaje rozpočet:  125 tis. Kč 
Celkové výdaje skutečnost:  41 tis. Kč  
 
Trenér Muži B:     Jindřich Stejskal  
Vedoucí mužstva:   Karel Vymazal  
Trenér muži C   Miroslav Šmejkal 
 
Jaro – sezona se nehrala 
Podzim – krajský přebor 
Tým muži B byl po celý rok 2021 podporován Petrem Musílkem,  
 
Dorost 

 
Celkové výdaje rozpočet:  130  tis. Kč 
Celkové výdaje skutečnost:  75  tis. Kč  
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Trenér:   Miroslav Šmejkal/Martin Sahula 
 
Soutěž: krajský přebor dorostu – spojeno s SK Vyžlovka 
 
Jaro 2020:     nekonalo se 
Podzim 2020: Umístění: 7  Počet bodů: 18 
 
Rekapitulace činnosti pro oddíl dorostu 
 
Soutěž:  1.A třída dorostu 
 
Leden-Duben 
Online příprava, individuální tréninkové jednotky a individuální tréninkový plán, přespolní běhy, 
týmová aktivita oběhni Československo 
 
Duben - červen 
Trénování ve skupinách na hřištích v Českém Brodě, Přistoupimi, Vyžlovce… 
Přátelské zápasy. Tréninkové jednotky pod vedení profesionálních trenérů z FK Mladá Boleslav. 
Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny.  Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, 
Společenský program, drobné pohoštění.  
 
Srpen – Listopad 
Letní týdenní soustředění – Horní Bradlo – část týmu. 
Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně 
Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech ve spolupráci s SK Vyžlovka. Aktivní zapojení 
většiny do soutěží mužů /podle výkonnosti od divize po 3. třídu). 
 

Starší dorost v této sezóně hraje krajský přebor ve spolupráci s SK Vyžlovka 

 
 
Mladší dorost statečně hájí střed tabulky v krajském přeboru. 
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Žáci a přípravky 

 
Trenéři:  
pro oddíl žáci:  Martin Sahula, Jiří Bouma, Míla Čáp, Radek Ptáček 
pro oddíl přípravky: Petr Lanč, Miroslav Šmejkal, Tomáš Němec, Martin Štětina, Roman Herzán, 

Tomáš Kalfas, Kubalík 
 
 
Soutěže: 
Starší žáci (12-14 let) hrají  Krajský přebor starších žáků,  
Mladší žáci (10-12 let) hrají  Krajský přebor mladších žáků a Okresní přebor Kolín 
 
Starší přípravka (8-10 let) hraje Okresní přebor starších přípravek  - Kolín  
Mladší přípravka (6-8 let) hraje Okresní přebor mladších přípravek  - Kolín  
Mini přípravka hraje „Systém turnajů Ministar – Běchovická liga“, na podzim sérii turnajů 
Všeobecná sportovní přípravka trénuje základy běžných sportů a rozvíjí fyzické schopnosti a 

dovednosti. 
Rekapitulace činnosti pro oddíl žáci 
 
Soutěže:  
Starší žáci – Krajský přebor starších žáků  
Mladší žáci – Krajský přebor mladších žáků a Okresní přebor mladších žáků  
 
Činnosti/Akce: 
 
Leden-Duben 
Online příprava, individuální tréninkové jednotky a individuální tréninkový plán, přespolní běhy, 
týmová aktivita oběhni Československo 
 
Duben - červen 
Trénování ve skupinách na hřištích v Českém Brodě, Přistoupimi. 
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Přátelské zápasy. Tréninkové jednotky pod vedení profesionálních trenérů z FK Mladá Boleslav. 
Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny.  Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, 
Společenský program, drobné pohoštění. Zápasy rodiče x děti. 
 
Srpen – Listopad 
Letní týdenní soustředění – Horní Bradlo  
3-denní fotbalové soustředění na Kutilce 
Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně 
Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. 
 
Prosinec 
Zimní liga. Běžné tréninkové jednotky, ukončení sezóny pouze po týmech bez klasické mikulášské 
rozlučky. Ocenění výkonů z individuální přípravy. 
 
Po podzimní části soutěže držíme 4. místo v krajské soutěži v kategorii starších žáků. 
 

 
 
Mladší žáci drží pozice v druhé polovině tabulky, je to primárně dané faktem, že máme slabší 
ročník 2009.  
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Mladší žáci B v okresním přeboru drží druhou pozici a sbírají cenné zkušenosti. Velký prostor 
dostávají méně vytížení a mladší hráči. 
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Rekapitulace činnosti pro oddíl přípravka 
 
Soutěže:  
Starší přípravka  – Okresní přebor starších přípravek – tým A a tým B 
Mladší přípravka  – Okresní přebor mladších přípravek –tým A a tým B 
Soutěže organizované OFS Praha Východ 
Systém turnajů MINISTAR, systém kvalitních turnajů 
Ondrášovka CUP pro téměř všechny kategorie připravky 
 
Činnosti/Akce: 
 
Leden-Duben 
Online příprava, individuální tréninkové jednotky a individuální tréninkový plán, přespolní běhy, 
týmová aktivita oběhni Československo 
 
Duben - červen 
Trénování ve skupinách na hřištích v Českém Brodě, Přistoupimi. 
Přátelské zápasy. Tréninkové jednotky pod vedení profesionálních trenérů z FK Mladá Boleslav. 
Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny.  Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, 
Společenský program, drobné pohoštění. Zápasy rodiče x děti. 
 
Srpen – Listopad 
Letní soustředění – Horní Bradlo 
Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 2-3 x týdně 
Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí, středa a pátek 
Účast na Ondrášovka CUPu u většiny věkových kategoriích. Turnaje pro přípravku na Kutilce. 
 
Listopad - Prosinec 
Běžné tréninkové jednotky, turnaje pro týmy v hale. Ukončení sezóny po týmech - mikulášská 
rozlučka. Ocenění individuálních výkonů.  
 
Po podzimní části soutěže vypadá tabulka okresního přeboru starších přípravek velmi pěkně. 
Vedeme ji se stejným bodovým ziskem jako má tým z Kolína. Naše béčko drží střed tabulky. 
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V mladší přípravce sbíráme zkušenosti a první vítězství. 

 
 

Rekapitulace činnosti za středisko KK – Klub Kutilka včetně oddílu všeobecná sportovní 
přípravka 

  
Oddíl byl založen v září 2014 s cílem přivést ke sportu děti, které nemají ambice sportovat na 
výkonnostní úrovni. Počet hodin přípravek jsme opět navýšili na šest hodin týdně. 
Leden – Prosinec 
Pravidelné tréninky – středy, pátky, úterý, čtvrtek (atletické hřiště, fotbalové hřiště, tělocvična Na 
Kutilce), v době pandemie převedené částečně do online formy. 
 
Další aktivity KK 

 Klub Kutilka – mimoškolní družina, otevřena od 9/2018 díky podpoře MPSV z programů 
OPZ – každodenní vyzvedávání dětí ve školách a jejich doprovod na Kutilku, sportovní, 
oddychové, výtvarné,… aktivity, volný přechod na sportovní kroužky na Kutilce 
Od 7/2021 běží projekt Klub Kutilka 2020. I klubu se dotklo omezení činnosti díky 
pandemii.Naši snahou bylo minimalizovat dobu, kdy klub nemohl běžet. I přesto počet 
běžných účastníků v době vrcholící pandemie poklesl. 

 Příměstské tábory – tábory jsme pořádali v době všech celotýdenních školních prázdnin, 
celkem se táborů zúčastnilo více jak 190 dětí. Každý rok jsou tábory tematicky zaměřené, 
vždy je však hlavní náplní sport a pohyb v přírodním areálu na Kutilce. 

 Sportovní jednorázové akce – Kutilka v pohybu, Tátu nahraj 
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7. Dobrovolníci 
Výbor a vedení klubu touto cestou upřímně děkují všem dobrovolníkům z řad hráčů či jejich 
rodinných příslušníků při jejich dobrovolné činnosti pro klub. Děkujeme také ostatním  členům  
klubu či nadšencům a podporovatelům, kteří dobrovolnou činností pomohli klubu, přiložili  bez 
nároku na odměnu ruku k dílu a připojili se tak k výboru a vedení klubu, jež rovněž pracují 
dobrovolně.  Jejich postoj je projevem zájmu o své okolí či svoji rodinu a projev společenské 
solidarity a odpovědnosti.  Předem se omlouváme, pokud jsme někoho z nadšenců opomněli 
zmínit v následujícím seznamu.   

    

Jméno Příjmení Jméno Příjmení 
Ondřej Batela Josef Nekolný 

Monika Bláhová Jarda Nouza 

Jiří Bouma Jiří  Novák 

Martina  Boumová Petr Pazderec 

Stanislav Břečka Petr Pazderec 

Katka Cangárová Evžen Pospíšil 

Nikola  Cangárová Dominika Poupová 

Miloš Čáp Katka Poupová 

Kačka Čápová Zdeňek Pučálka 

Jakub Částka Jarda Rainiš 

Blanka Černá Gabriela Říhová 

Rudolf Čich st. Jana Sahulová 

Petr Dušek Josef Salamánek 

Pavlína Fuchsová Radek Skála 

Josef Hochman Franta Skořepa 

Hana Janků Honza Soročin 

Tomáš Kalfas Zdeňka Soročinová 

Dan Kolář Ondřej  Souček 

Renata Křenová Věra Součková 

Jiří Křížek Roman Staněk 

Filip Kubalík Pavel Svoboda 

Miloš Kundrum Karel  Šíma 

Michaela Lambertová Martin Šmejkal 

Petr Lanč Mirek Šmejkal ml. 

Lukáš Litera Mirek Šmejkal st. 

Filip  Mach Martin Štětina 

Paní Machová Josef Táborský 

Michaela Machová Miroslav Tomáš 

Tomáš Mixa Roman Vaňasek 

Aleš  Moravec Karel  Vymazal 

Jiří Moravec Iveta  Vymazalová 

Petr Musílek   
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