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DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

VIZE
Vybudovat atraktivní, stabilní regionální klub, který se bude opírat o širokou členskou
základnu a pevné hodnoty založené na fair play.

POSLÁNÍ
• Hrajeme fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také
vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy, kluby, soupeři, rozhodčími, partnery
klubu a rodiči hráčů. Neponižujeme spoluhráče ani soupeře. Bojujeme vždy čestně a podle pravidel
za rovných podmínek pro všechny. Férové chování není jen sportovní záležitostí, ale musí být bráno
za vlastní ve všech životních situacích.
• Jsme jeden tým – podporujeme se a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy. Své úkoly
a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými
i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli
být na svůj klub hrdí.
HODNOTY
Město Nymburk, uvedené firmy a fyzické osoby zaslouží obrovské poděkování. Jejich zásluhou bylo možné
uskutečnit akce, o nichž se v této zprávě zmiňujeme a pokoušíme se je transparentně prezentovat. Při každé
vynaložené koruně jde o snahu, která má vést k efektivitě a účelnosti. Veškeré investice do klubu, areálu a sportovců
prováděné jako aktuální záležitosti provází také myšlenka a přesah do budoucnosti. Vedle našich konkrétních
partnerů patří samozřejmě i velké poděkování státu, který podporuje zejména mládež formou dotačních titulů.
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Budovat širokou členskou základnu opírající se především o mládež.
Umožnit všem hráčům a členům rozvoj po stránce sportovní, ale i lidské.
Poskytovat všem věkovým kategoriím nejlepší tréninkové zázemí.
Brát fotbal jako zábavu, koníčka, volnočasovou aktivitu, ale s profesionálním přístupem.
Klást důraz na předvedenou hru místo prosazování výsledků.
Pracovat s maximem místních odchovanců a hrát soutěže odpovídající tomuto stavu.
Sportovní aktivity zaštiťovat kvalitním kvalifikovaným týmem odborníků.
Vždy dodržovat zásady fair play.
Během tréninku pokaždé vynakládat maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji
dlouhodobou sportovní kariéru.
Být hrdí na svůj klub, pečovat o jeho dobré jméno, být k němu loajální.
Pečovat o majetek a sportovní vybavení klubu.
Být příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.
Dbát o své zdraví a životosprávu.
Zdržet se činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými
a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.
Uvědomovat si, že fanoušci jsou důležitou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.
Zdravíme nejen na hřišti, ale i v soukromí.
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Úvodní slovo předsedy a jednatele
Vážení Polabaňáci,
dovolte, abych vás po našem jednoletém působení ve vedení klubu SK Polaban Nymburk seznámil s výsledky
naší dosavadní práce.
SK Polaban Nymburk se nacházel koncem roku 2019 ve složité situaci, nejen sportovní, organizační,
ale také finanční. Dne 10. prosince se konala valná hromada spolku, která jednomyslně odhlasovala nový
sedmičlenný výkonný výbor, do jehož čela jsem byl zvolen.
S novým výborem jsme se okamžitě pustili do práce a pro rok 2020 vytyčili tyto hlavní cíle: vyrovnaný
rozpočet za celý klub, kvalitní a pravidelnou údržbu sportovních ploch a areálu, doplnění tréninkového
vybavení, nastavení komunikace v rámci klubu i s veřejností, zlepšení spolupráce s městem a dalšími
organizacemi a spolky, aktualizování smluvních vztahů, nastavení koncepce rozvoje mládežnických týmů,
rozšíření členské základny, pořádání turnajů mládežnických týmů, získávání nových sponzorů, zlepšení
mediální prezentace směrem k veřejnosti, aktualizování nefunkčních webových stránek klubu, zefektivnění
výběru členských příspěvků a v neposlední řadě personální zajištění fungování klubu jak po sportovní,
tak i organizační stránce.
Po roce musím s velkou hrdostí konstatovat, že se nám podařilo splnit většinu z předsevzatých úkolů
a v mnoha směrech i překonat naše nejsmělejší představy, o které se s vámi chceme podělit v této výroční
zprávě.
Moc děkuji kolegům z výboru a trenérům za jejich mimořádné úsilí, kreativitu a energii, které každý den
obětují našemu klubu. Samozřejmě moc děkuji i hráčům, rodičům a fanouškům za jejich podporu,
pochopení a ochotu spolupodílet se na dalším rozvoji a směřování klubu. V neposlední řadě mi dovolte
poděkovat městu Nymburk a našim sponzorům, bez kterých by naše činnost v tomto rozsahu nebyla možná.
Pevně věřím, že ty tisíce hodin, stovky jednání a veškerá energie, kterou každý klubu věnoval, měly smysl
a že se nám podařilo nastavit správný směr.
Přál bych si, aby se Polaban stal místem radosti, spolupráce, dobré nálady, osobního rozvoje a skvělých
zážitků. Bohatá tradice klubu nás k tomu zavazuje!

SK POLABAN NYMBURK

Organizační struktura SK Polabanu Nymburk
Výkonný výbor
Ing. Patrik Fiferna
JUDr. Marek Jirouš
Mgr. Pavel Kořínek
Mgr. Pavel Počarovský
Lukáš Vlk
Vít Šimon
Lukáš Urban

předseda

A-tým
Lukáš Vlk
Zdeněk Doležal
Lukáš Urban
Jan Tuzar

trenér
trenér
vedoucí mužstva
masér

B-tým
Radek Hanuš
Lukáš Urban

trenér
vedoucí mužstva

Trenéři mládeže
Kateřina Kožuriková
Tomáš Loudil
Tomáš Lugmayer
Patrik Fiferna
Jan Malý
David Hospodka
Vít Šimon
Josef Uhlíř
Tomáš Hrbáček
Michal Bosák
Josef Ditrich
Karel Kovacs
Jan Havelka

2015, U6, 5
2014, U7
2013, U8
2012, U9
2011, U10
2010, U11
2009, U12
2008, U13
2007, U14
2006, U15
2005 + 2004, U16, 17
2003 + 2002, U18, 19
Trenér brankářů

Garda POLABAN
Pavel Grešula
Jaroslav Kukla

vedoucí mužstva
trenér mužstva
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Činnosti a aktivity v roce 2020
Zvolení nového výkonného výboru
10. prosince 2019 je datum, kdy se konalo jednání valné hromady SK POLABAN Nymburk a započala nová epocha
fotbalového klubu s více než stoletou historií. Na uvedené valné hromadě byl zvolen nový sedmičlenný výkonný výbor. Předsedou výboru byl zvolen Patrik Fiferna. Původně zvoleného Aleše Dočkala, který na vlastní žádost odstoupil,
nahradil po deseti dnech (20. 12. 2019) Lukáš Urban.

Složení výboru (z levé strany): Jirouš Marek, Počarovský Pavel, Šimon Vít, Urban Lukáš, Kořínek Pavel, Vlk Lukáš,
Fiferna Patrik.

Změny v trenérském a realizačním A a B týmu
Novými trenéry v A-týmu, po odstoupení trenérů Buryána a Dozorce, se stali Zdeněk Doležal a Lukáš Vlk. Oba působili v minulém období u mládeže Polabanu. Vedoucím družstva se stal Lukáš Urban, masérem Jan Tuzar, který tuto
činnost vykonává v klubu již několik sezon. Trenérem B-mužstva se stal Radek Hanuš.
L. Vlk
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Posílení trenérského týmu mládeže
Novými posilami trenérského týmu Polabanu se stali Tomáš Lugmayer a Tomáš Loudil. Lungy si vzal ročník 2013
s více jak 18 dětmi a Loudis se ujal našich nejmladších nadějí.

Nová účetní
SK Polaban Nymburk se hned počátkem roku domluvil
na spolupráci s firmou Attente s.r.o. Veroniky Horákové.

Pravidelné trenérské schůze
V únoru se uskutečnila první schůze výkonného výboru
a trenérů.

Nové logo
Počátkem roku 2020 vzniklo nové klubové logo, které vychází z původního grafického
návrhu vlajky klubu (znázorněna na zakládající listině). Do znaku se tak vrací datum
založení, pěticípá zelená hvězda a vertikálně rozdělené zeleno-bílé pole ve spodní
polovině znaku. Horní polovina znaku pak odkazuje na nedávnou moderní éru klubu.
Nový klubový znak se tak snaží lépe navázat na bohatou 111letou sportovní historii
klubu.
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Jednotný grafický styl klubu
Společně s návrhem nového loga se začala vytvářet i jednotná vizuální identita klubu, která je patrná
na všech vytvořených výstupech, od hlavičkových papírů přes webové stránky a různé letáky až po klubové
oblečení.
Opravy a malování v budově
Během zimního období došlo k nutné údržbě i v budově Polabanu. Postupně se prováděl úklid a opravy všech nefunkčních věcí, od protékajícího kohoutku přes popraskané podhledy až po zatékání na půdu. Následně byla celá
budova nově vymalována.

Trenér v rádiu
V březnu byl trenér A-týmu Lukáš Vlk hostem Jirky
Urbánka v rádiu Patriot.

Jednání výkonného výboru probíhala pravidelně i v době covidové
Památným dnem byl 15. březen 2020 , kdy se z důvodu
pandemie covidu-19 konal první on-line meeting výkonného výboru v jeho 111leté historii :-).
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Začal vycházet klubový zpravodaj
V březnu bylo zveřejněno první číslo nového klubového
zpravodaje, jehož hlavním cílem je informovat fanoušky
o průběžných výsledcích a novinkách v klubu. Celkem
byla v roce 2020 vydána 4 čísla.

Doplnění tréninkového vybavení
Vzhledem k nevyhovujícímu tréninkovému vybavení
mládeže bylo rozhodnuto o nákupu čtyř nových branek,
které splňují nejvyšší bezpečnostní kritéria. Současně
byly opraveny i ty stávající a ve spolupráci s firmou Instal Renč vyrobeny i malé plastové branky pro přípravky.
Nyní mají trenéři k dispozici 12 branek rozměrů 5 x 2m
a 18 branek pro přípravky.

Přerušení soutěží z důvodu pandemie covidu-19
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje nepřijatelné zdravotní riziko a dohrání soutěží není
ani v rámci letních měsíců fakticky možné.
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Nové webové stránky a sociální sítě
V  souladu se snahou lépe informovat o aktivitách
v klubu vznikly nové webové stránky www.polaban-nymburk.cz. Nové stránky byly představeny v dubnu
2020 a kromě přehledu zápasů všech věkových kategorií, kontaktů na trenéry a realizační tým, přehledu
našich partnerů, informací o naší historii a cílech klubu
je zde možné objednat klubové oblečení nebo přihlásit
nového hráče do Polabanu. SK Polaban Nymburk prostřednictvím těchto stránek, Facebooku a Instagramu
informuje veřejnost o všech událostech, které se
ve sportovním klubu odehrávají.
Pravidelné brigády na Polabanu
Koncem dubnové nefotbalové doby začala organizace pravidelných brigád, kterých se během roku uskutečnilo
celkem osm. Díky účasti členů výboru, trenérů, hráčů a dobrovolníků z řad rodičů a příznivců klubu se podařilo
významně zlepšit tréninkové podmínky a zkrášlit areál Veslák.

Nový sklad tréninkových pomůcek
Vzhledem k narůstajícímu počtu členů a tím i tréninkových pomůcek byl po dohodě s COP Nymburk zrekonstruován nový prostor pro uskladnění tréninkového
vybavení s mnohonásobně vyšší kapacitou.
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Peníze z občerstvení do pokladny klubu.
Polaban se stal díky získané koncesi provozovatelem
vlastního občerstvení. Získané prostředky tak nově pomáhají zlepšit finanční situaci klubu.

Otevřené výdejové okénko již neodmyslitelně patří
ke všem pořádaným akcím na Polabanu.

Turnaje pro mládež
V prvním pololetí roku 2020 se podařilo zahájit jistou tradici, která přináší sportovní zážitky a zkušenosti pro nejmenší
fotbalisty. Série turnajů pro mládež v SK Polaban Nymburk se uskutečnila s podtitulem o pohár starosty města.
V řeči čísel se během čtyř týdnů (jedna květnová sobota, jedna neděle a dvě soboty červnové) odehrálo za účasti
sportovců v ročnících 2013 a mladších až po kategorii U10 (ročník 2010) celkem 54 kol obsahujících 162 fotbalových
utkání. Zúčastnilo se cca 400 fotbalistů a fotbalistek, doprovázených jak jejich realizačními týmy, tak zapálenými
fanoušky z rodinných řad. V součtu bezmála 17 hodin na hrací ploše strávilo 38 týmů v herním systému každý
s každým. Vždy všechna družstva obdržela malou odměnu – pozornost, která měla sloužit k povzbuzení do dalších
sportovních aktivit. SK Polaban Nymburk mohl tyto fotbalové turnaje o pohár starosty města organizovat v dané
kvalitě a bez vybírání startovného díky podpoře města
Nymburk. Vyhlašování výsledků a předávání ocenění se
pravidelně účastnil a podporu do sportovních činností
vyjadřoval také starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
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Obnovena Garda Polabanu
Po mnoha letech se v květnu sešla POLABANSKÁ GARDA a odehrála své první utkání proti Drahelicím. Na hřišti měl
Polaban převahu, nicméně v té pozápasové fázi se projevila nesehranost a nervozita. Soupeř tak díky dlouholetým
zkušenostem „pivně“ jasně dominoval. V dalších zápasech, kterých bylo odehráno celkem pět, byla souhra jak zápasová, tak i pozápasová mnohem lepší.

Díky firmě MINET ELEKTRO byly pro Gardu pořízeny
i dresy, které odkazují na slavnou fotbalovou tradici
vyšperkovanou třemi lety v první lize.

Nákup vřetenové sekačky
Pro kvalitnější a efektivnější údržbu byla pořízena vřetenová sekačka Jacobsen Triking 1900, která jednoznačně
přispěla ke zvýšení kvality hracích ploch v areálu.

Vybudovaná závlaha tréninkového hřiště
Červen byl opět ve znamení pokroku areálu vybudováním závlahy na tréninkovém hřišti. Díky v této záležitosti
si zasloužila Nymburská o.p.s., která tuto akci významně
podpořila.
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Společná fotbalová rozlučka mládeže na Polabanu
Na konci června se na Polabanu uskutečnila první společná rozlučka celého klubu. Mladí fotbalisté měli možnost porovnat své dovednosti v mnoha disciplínách, zahrát si proti svým rodičům a poznat i další spoluhráče z jiných ročníků.

video z akce

Fotbalové soustředění
Téměř 80 hráčů a trenérů si zpestřilo letní prázdniny tradičním sedmidenním soustředěním v Horním Bradle u Seče,
které je vždy plné aktivit, pohody a dobré nálady.

video z akce

Na Polabanu wifi zdarma
Díky spolupráci s firmou Datonet bylo všem návštěvníkům areálu umožněno využívat zdarma připojení k wifi.
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Vratné kelímky
Pro SK POLABAN Nymburk není důležitý jen sport, ale
záleží mu také na životním prostředí. Z toho důvodu
byly jednorázové kelímky nahrazeny originál POLABANSKÝMI z nezávadného plastu, které jsou pevné
a tepelně stálé. Omyvatelný kelímek je opětovně použitelný a tak šetrný k přírodě. Jelikož se na POLABANU
chceme k přírodě chovat šetrně, jsou pro občerstvení
v areálu používány také tácky a pohárky na teplé nápoje
z recyklovaných a kompostovatelných materiálů.

Polaban v polabanském

objednávkový
formulář

Hráči a příznivci SK POLABAN Nymburk jsou na svůj klub
hrdí a chtějí se určitým způsobem se svým klubem ztotožnit. Z toho důvodu byly v průběhu roku 2020 postupně představovány nové klubové předměty, mezi
které patří oblečení s klubovým označením, batohy,
láhve a další propagační předměty.

Podzimní turnaje na Polabanu
Po úspěšném rozjezdu jarních turnajů byly za zvýšených
bezpečnostních podmínek organizovány i podzimní
turnaje pro ročníky 2014–2010.
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Výměna pozemků − celá plocha tréninkového hřiště patří městu
Díky vedení města byla úspěšně dokončena směna
pozemků se soukromým vlastníkem. Polaban tak získal
jistotu v možnosti dlouhodobě využívat a modernizovat
tuto tréninkovou plochu.

Úprava povrchu hlavního hřiště
Ke konci roku byla věnována velká pozornost podzimní
údržbě hlavního hřiště, které dostalo maximální možnou péči, tak aby bylo na jaře v dobré kondici.

Údržba tréninkového hřiště
Po úpravě hlavního hřiště se dočkaly aerifikace a zásypu
křemičitým pískem (90 tun) také tréninkové plochy. Finančně se na této akci podílela Nymburská o.p.s.

Polaban se zapojil do F-evoluce

Polaban podpořil myšlenku F-evoluce a aktivně se zapojil do této iniciativy za očistu fotbalu nejen návrhem
vlastního kandidáta, ale i poskytováním zázemí pro pořádání jednání.
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Sportovní výsledky
Rok 2020 významně ovlivnila pandemie koronaviru. Jarní část ročníku 2019/2020 byla zrušena a z ročníku 2020/2021
bylo odehráno pouze v podzimní části 8 zápasů. Na dalších stránkách přinášíme stručný přehled z odehrané
podzimní části jednotlivých kategorií.
A-tým
Trenéři: Lukáš Vlk, Zdeněk Doležal
Soutěž: Fortuna Divize C
Soupiska A týmu
pro podzimní část sezóny
2019/2020
Brankáři
Plaček
Bogdan

Petr
Petrovič

1998
1994

Michal
Ondřej
Tomáš
Vojtěch
Patrik
Michal

1995
1999
1992
1994
1996
2002

Roman
Michal
Matěj
Luboš
Roman
Tomáš
Martin
Lukáš
Dominik
Dovhaniuk

2002
1994
2001
1994
1997
1988
1985
2000
2001
1999

Martin
Petr

1997
1999

Obránci
Daněk
Drobný
Dudla
Herčík
Mejzr
Ouředník
Záložníci
Jarschel
Kotek
Krušinský
Nepovím
Novotný
Svoboda
Škarecký
Vaníček
Filip
Viktor
Útočníci
Dudla
Hobík

Vedoucí mužstva
Lukáš Urban

Masér
Jan Tuzar

SK Polaban Nymburk – FK Náchod 3 : 2
Branky: 11. a 13. M. Dudla, 42. Novotný – 82. Malý (z PK), 90. Rojšl.
Rozhodčí: Trojan.
ŽK: 4 : 4.
Poločas: 3 : 0.
Polaban Nymburk: Plaček – Mejzr, T. Dudla, Svoboda, Herčík – Škarecký, Nepovím (60. Jarschel) – Kotek, Hobík
(72. Vaníček), Novotný – M. Dudla (90+1. Zoubek).

14

SK POLABAN NYMBURK

SK Poříčany – SK Polaban Nymburk 2 : 0
Branky: 9. Janda Petr (pen.), 29. Chlapec Tomáš.
Rozhodčí: Koranda Tomáš.
Polaban Nymburk: Plaček – Daněk, T. Dudla (73. Jarschel), Svoboda, Herčík – Škarecký, Nepovím – Kotek, Hobík
(86. Filip), Novotný – M. Dudla (39. Krušínský).
Sportovní klub Kosmonosy – SK Polaban Nymburk 4 : 1
Branky: 11. Žižka Jan, 48. Horák Matěj (pen.), 55. Mejzr Patrik (vl.), 71. Fabián Tomáš – 32. Hobík Petr
Rozhodčí: Erlebach Jiří.
ŽK: 2 : 0.
Poločas: 1 : 1.
Polaban Nymburk: Plaček – Mejzr (55. Krušinský), Svoboda, T. Dudla, Herčík,– Kotek, Škarecký, Novotný
(82. Ouředník), Nepovím, Jarschel (77. Wiehl) – Hobík (82. Filip)
SK Sparta Kolín – SK Polaban Nymburk 9 : 0
Branky: 2. Bareš Daniel, 3. Škoda Jan, 36. Šlehofer Lukáš, 42. Sodoma Jiří, 53. Vondráček Jiří, 58. Sodoma Jiří,
69. Sodoma Jiří, 78. Koděra David, 80. Vojta Jakub.
Rozhodčí: Haleš Vladan.
ŽK: 1 : 3.
Poločas: 4 : 0.
Polaban Nymburk: Plaček – Mejzr (46. Drobný), Svoboda, Daněk, Herčík (69. T. Dudla) – Kotek, Škarecký
(76. Krušinský), Novotný, Nepovím, Hobík (46. Dovhaniuk) – M. Dudla.
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Sparta Kutná Hora – SK Polaban Nymburk 2 : 1
Branky: 10. Cimr Dalibor, 74. Cimr Dalibor – 26. Dudla Martin.
Rozhodčí: Dohnal.
ŽK: 3 : 4.
Poločas: 1 : 1.
Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, T. Dudla, Svoboda, Daněk – Škarecký, Kotek – Nepovím (83. Jarschel), Hobík
(83. Nguyen), Mejzr (83. Drobný) – M. Dudla.
SK Polaban Nymburk – SK Vysoké Mýto 0 : 3
Branky: 12. Dvořák, 15. Kopřiva, 44. vlastní Herčík.
Rozhodčí: Makovička.
ŽK: 1 : 4.
ČK: 48. Žák (V. Mýto).
Poločas: 0 : 3.
Polaban Nymburk: Plaček – Herčík (46. Mejzr), Svoboda, Daněk, Novotný – Škarecký, Kotek – Nepovím, Hobík
(71. Filip), Krušinský (46. Jarschel) – M. Dudla.

B-tým
Trenér: Radek Hanuš
Soutěž: Postřižinský přebor mužů
Soupiska B týmu
pro podzimní část sezóny
2019/2020
Brankáři
Kožurik
David
Holešovský Václav
Luňáček
Ondřej

2002
2004
2003

Obránci
Bosák
Dědek
Krumpholc
Procházka
Protivný

Michal
Tomáš
Marek
Dominik
David

1986
1999
1995
2000
1993

Patrik
Dušan
Tomáš
Tomáš
Adam
Hoang Linh-Tom
Jan
Daniel

2000
2003
1995
2003
2000
1995
1995
2003

Tomáš
Lukáš
Jan

1986
2001
2002

Záložníci
Daněk
Gajdošík
Hrbáček
Hrdlička
Nechanský
Nguyen
Zubák
Wiehl
Útočníci
Protivný
Kovacs
Bartoš
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SK Polaban Nymburk B – FC Trnavan Rožďalovice 2 : 4
Branky: 50. Nguyen Hoang Linh-Tom, 68. Kovacs – 28., 45., 60. a 65. Hora.
Rozhodčí: Myška – Jeník, Kubera.
ŽK: 5 : 2.
Polaban: Vosecký – Jarschel (85. Šťastný), Nguyen Hoang Linh-Tom (80. Nechanský), Zoubek, Filip Ouředník,
Zubák (68. Krušinský), Kovacs, Protivný – Procházka, Dědek (68. Protivný).
SK Polaban Nymburk B – TJ Sokol Třebestovice 5 : 1
Branky: 17. Nguyen Hoang Linh-Tom, 25. Filip Dominik, 75. Protivný Tomáš, 83. Hrdlička Tomáš, 86. Protivný
Tomáš – 40. Kurka Lukáš.
Rozhodčí: Hurych.
ŽK: 2 : 2.
Poločas: 2 : 1.
Polaban Nymburk: Kožurik – Filip, Protivný, Vaníček, Procházka, Krumpholc – Zubák (52. Hrdlička), Kovacs, Zoubek
(86. Dědek) – Krušinský (77. Hrdlička) Nguyen Hoang Linh (46. Hrbáček).
FK Čechie Vykáň – SK Polaban Nymburk B 0 : 1
Branka: 6. Zubák Jan.
Rozhodčí: Černý Martin.
ŽK: 7 : 2. ČK: 88. Zoubek Michal (Polaban).
Poločas: 2 : 1.
Polaban Nymburk: Kožurik David – Protivný David, Dědek Tomáš, Šťastný Jaroslav, Procházka Dominik – Krumpholc
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Marek, Zubák Jan (89. Kvíz Jan), Hrbáček Tomáš (56. Luxemburk Jiří), Kovacs Lukáš (70. Nechanský Adam) – Hrdlička
Tomáš, Zoubek Michal.
SK Polaban Nymburk B – TJ Sokol Tatce 3 : 0
Branky: 2. Kovacs Lukáš, 62. Krumpholc Marek, 89. Šťastný Jaroslav.
Rozhodčí: Karlík.
ŽK: 1 : 2.
Poločas: 1 : 0.
Polaban Nymburk: Kožurik – D. Protivný, Dědek (52. Bosák), Filip, Protivný (71. Luxemburk), Procházka, Krumpholc,
Zubák (71. Nechanský), Kovacs, Vaníček (33. Šťastný), Nguyen Hoang Linh-Tom (52. Hrbáček).
TJ Sokol Přerov nad Labem – SK Polaban Nymburk B 2 : 4
Branky: 60. Kratochvíl Jan, 70. Homola Jiří – 8. Kovacs Lukáš, 35. Jarschel Roman (pen.), 64. Jarschel Roman,
73. Drobný Ondřej.
Rozhodčí: Pažout.
ŽK: 2 : 3.
Poločas: 0 : 2.
Polaban Nymburk: Kožurik – D. Protivný, Drobný, Filip (85. Dědek), Krumpholc – Zubák (46. Mejzr), Hrdlička
(46. Dovhaniuk), Kovacs, Jarschel – Krušinský (78. Hrbáček), Nguyen Hoang Linh-Tom (70. Šťastný).
SK Polaban Nymburk B – FK Loučeň 1893 2 : 2
Branky: 13. Protivný Tomáš, 50. Zubák Jan – 62. Cihlář Jan, 82. Šulc Jan.
Rozhodčí: Procházka.
ŽK: 1 : 0.
Poločas: 1 : 0.
Polaban Nymburk: Kožurik – D. Protivný, Krumpholc, Zubák, T. Protivný (69. Bosák) – Kovacs, Nguyen Hoang
Linh-Tom, Dědek, Wiehl (56. Luxemburk) – Hrdlička, Procházka.
TJ Hrubý Jeseník – SK Polaban Nymburk B 2 : 3
Branky: 8. Giorgii de Pavel, 21. Giorgii de Pavel, 53. Protivný Tomáš, 60. Procházka Roman (vl.), 83. Hrbáček
Tomáš
Rozhodčí: Bureš
Poločas: 2 : 0.
Polaban Nymburk: Kožurik – Krušinský (Wiehl), Krumpholc, Zubák (Dovhaniuk), Filip, Kovacs, Vaníček (Protivný T.),
Dědek, Nguyen (Luxemburk), Hrdlička (Hrbáček), Procházka.
SK Polaban Nymburk B – TJ Předhradí 5 : 2
Branky: 4. Dovhaniuk Viktor, 38. Nguyen Hoang Linh-Tom, 45. Filip Dominik, 56. Protivný Tomáš, 88. Wiehl Daniel,
63. Trumpus Zbyněk (pen.), 83. Matějka Ondřej.
Rozhodčí: Nepovím.
Poločas: 3 : 0.
Polaban Nymburk: Plaček – Dovhaniuk (Kovacs), Protivný D., Krušinský (Dědek), Krumpholc, Zubák (Hrdlička),
Filip (Wiehl), Protivný T. (Hrbáček) , Nguyen, Procházka, Hobík.
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MLÁDEŽ

Starší dorost U18, 19
Trenér: Karel Kovacs
Soutěž: Krajský přebor staršího dorostu
Hráči: Wiehl Daniel, Plac Matyáš, Neuberg Michal, Najmon Lukáš, Luňáček Ondřej, Hrdlička Tomáš, Hlavica Ondřej,
Gajdošík Dušan
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Mladší dorost U16, 17
Trenér: Josef Ditrich
Soutěž: Krajský přebor mladšího dorostu
Hráči: Vavroušek Filip, Šubrta Vojtěch, Provazník Matyáš, Lojka Stěpán, Kovacs Jan, Holešovský Václav, Hájek Lukáš,
Gajdoš Filip, Filip Jakub, Farský Samuel, Ditrich Josef
Vopěnka Tomáš, Vajshajtl Matěj, Šubrta Michal, Šercl Matěj, Svoboda Martin, Novák Štěpán, Macek Partik, Luňáček
Matyáš, Košátko Marek, Hanzal Kryštof, Filip Daniel, Červinka Matěj
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Starší žáci U14, 15
Trenér: Tomáš Hrbáček, Michal Bosák
Soutěž: Krajský přebor starších žáků
Hráči: Zenkl Petr, Šimon Marek, Šimon Jakub, Svatý Kryštof, Sedlmajer Matěj, Pecka Matyáš, Lauko David,
Krumpholc Matěj, Komárek Aleš, Holan David
Šulc Jakub, Šesták Vít, Šebela Jakub, Skopalik Jakub, Novotný Samuel, Kukla Tomáš, Král Adam, Končický Teodor,
Klouček Michal, Klochan Mikola, Kaloč Samuel, Jílek Alois, Jech Martin
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Mladší žáci U13
Trenér: Josef Uhlíř
Soutěž: Krajský přebor mladších žáků
Hráči: Zábraha Kryštof, Vaněk Adam, Uhlíř Vojtěch, Pop Vincent, Menšík Michal, Jarschel David, Charvát Patrik,
Honzák Václav, Hájek Adam, Dittrich Vojtěch, Černý Filip
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Mladší žáci U13

Mladší žáci U12

Mladší žáci U12
Trenér: Vít Šimon
Soutěž: Okresní přebor mladších žáků
Hráči: Veselý Štěpán, Rieger Hubert, Plesar Adam, Lébl Dominik, Hampl Štěpán
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Starší přípravka U11
Trenér: David Hospodka
Soutěž: Okresní soutěž
Hráči: Shtymak Alexandr, Tomek, Vojtěch, Šimonek Michal, Senohrábek Vojtěch, Pop Eduard, Petrtýl Štěpán,
Matúšek Ervín, Matúšek David, Končický Vojtěch, Charvát Prokop, Chaloupka Melichar, Hospodka Patrik,
Holčák Lukáš, Franek Jáchym, Farkaš Patrik, Čáp Adam, Břeň Štěpán, Adamkovič Alex, Jirouš Marek, Fiferna Marek

24

SK POLABAN NYMBURK

Starší přípravka U10
Trenér: Jan Malý
Soutěž: Okresní soutěž
Hráči: Rasocha Matěj, Pelc Jan, Malý Marek, Král Lukáš,
Kořínek, Jakub, Ježek Benjamin, Drahokoupil Marek,
Bittner Adam, Benešovský Jakub, Shtymak Artur,
Brázdová Adéla,

Mladší přípravka U9
Trenéři: Patrik Fiferna, Tomáš Hofman
Hráči: Tax Tobiáš, Špinar Vincent, Sokolovský Filip,
Sekulić Mark, Počarovský Tobiáš, Kratochvíl Matouš,
Karásek Patrik, Hrádek Jan, Hofman Tomáš, Fiferna
Vojtěch

Naši borci přivezli z turnaje v Roudnici nad Labem třetí
místo. Gratulace patřila i Matoušovi Kratochvílovi za nejlepšího brankáře a Vojtovi Fifernovi za nejlepšího střelce.

Nejlepším střelcem na turnaji v Kolodějích se stal Tobiáš
Počarovský. Tým (ročník 2012) si jako celek odvezl
bronzové medaile.

> Náš ročník 2012 se 22. února 2020 zúčastnil turnaje
v Dolních Břežanech, odkud si přivezli třetí místo a cenu
pro nejlepšího střelce, kterou získal Vojta Fiferna.
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Mladší přípravka U8
Trenér: Tomáš Lugmayer
Hráči: Veselý Filip, Vagenknecht Michael, Šístek Matěj, Ševc Alex, Pošík Michal, Matyáska Michal, Lugmayer Jakub,
Lawless Maximilian, Košnar Mikuláš, Kobera Vojtěch, Klochan Dmytro, Hospodka Richard, Holan Matěj, Holaj Jaromír,
Čmugr Šimon, Červinka Jakub
Naše mladé naděje (kategorie U8) v zářijovém předkole Ondrášovky Cupu porovnaly síly s týmy SK Lázně
Bohdaneč, z.s., SK Semily, z.s., FK Náchod spolek, MFK Trutnov, z.s., a TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.. Z druhého místa
jsme postoupili do kvalifikace o účast na hlavním turnaji.
Ročník 2013 na kvalifikaci v říjnu rozhodně nezklamal a po výsledcích: Polaban – Stodůlky 3 : 6,
Polaban – Kladno 7 : 3, Polaban – Spartak Kbely 3 : 4, Polaban – Liberec 3 : 3, Polaban – Jablonec 5 : 5,
Polaban – Neratovice 5 : 4, Polaban – Admira Praha 5 : 4 jsme se umístili na 3 místě. Pevně doufáme, že to bude stačit
na účast v celostátním finále Ondrášovky Cupu, který se bude konat na jaře roku 2021.

Školička U7, 6, 5
Trenér: Tomáš Loudil
Hráči: Pojikar Pavel, Nevšímal Vít, Loudil Antonín, Loudil Jakub, Kykal Sebastian, Karásek Erik, Jech Luděk, Hrádek
David, Bittner Matěj, Bendl David, , Sekulić Maks, Procházka Tadeáš, Pilný Tadeáš, Oliynyk Yurity, Novotný Sebastián,
Kemr Ondřej, Jech Filip, Holaj Radovan, Hamar Robin, Bosáková Nell, Fiala Eliáš,
Naše nejmenší naděje 4. října 2020 odehráli 3. kolo minisezóny v Ostré. Fotbalových nadšenců máme čím dál
více, a tak jsme vytvořili na turnaj dva týmy. Turnaje se
zúčastnilo 7 týmů a našim borcům se podařilo obsadit společně 1. místo, když všechny soupeře porazili
a ve vzájemném derby remizovali.

26

SK POLABAN NYMBURK

Zpráva o hospodaření
Základní údaje společností
Jméno:
SK Polaban Nymburk, z.s.
Právní forma:
zapsaný spolek
Sídlo:
Nad Elektrárnou 1177/29, 288 02 Nymburk
IČ: 26673801
Rok založení:
16. srpna 2004
Jméno:
Právní forma:
Sídlo:

SK POLABAN Nymburk s.r.o
Společnost s ručením omezeným
Nad Elektrárnou 1177/29, 288 02 Nymburk
IČ: 27460223
Rok založení:
5. června 2006
Základní kapitál: 200 000 Kč
Řídící orgány společností
1. SK POLABAN Nymburk, z.s.
• Členská schůze – nejvyšší orgán společnosti
• Výkonný výbor – počet členů 7, spolek zastupuje předseda výboru jako statutární orgán
2. SK POLABAN Nymburk s.r.o.
• Statutární orgán – jednatel
• Společník – SK Polaban Nymburk, z.s., obch. podíl 100 %

Zhodnocení uplynulého roku, zpráva o hospodaření SK Polaban Nymburk, z.s.,
SK Polaban Nymburk s.r.o.
Jak bylo již zmíněno v úvodním slově předsedy, prioritním cílem nového vedení klubu pro rok 2020 musela být
především ekonomická stabilita a rozpočtová kázeň. V tomto ohledu čelilo nové vedení klubu nelehké situaci,
která byla způsobena dlouhodobým zaměřením klubu především na financování potřeb A-týmu, který startoval
v soutěži divize pod hlavičkou SK Polaban s.r.o. Výsledky hospodaření SK Polaban s.r.o. byly v několika posledních
letech negativní a také rok 2019 skončil ztrátou za účetní období –255 000 Kč. Celková výše vlastního kapitálu činila
na konci účetního období – 860 000 Kč a cizí zdroje 924 000 Kč.
Výsledek hospodaření SK Polaban Nymburk, z.s., byl za rok 2019 sice kladný ve výši 855 000 Kč, ale spolek jej téměř
v plné výši použil na úhradu ztráty a závazků z předešlého účetního období 2018, a to ve výši 739 000 Kč.
Nové vedení bylo tak pod velkým ekonomickým tlakem – muselo vytvořit vyrovnaný rozpočet na rok 2020 pro obě
společnosti a přitom počítat s úhradou závazků především hráčům A-týmu v SK Polaban s.r.o. (a dalších závazků).
Tento krok nutně znamenal významné snížení rozpočtu na nákladové straně SK Polaban s.r.o., změnu hráčských
smluv a obměnu kádru. Hlavním zdrojem financování SK Polaban s.r.o. byla dotace od města Nymburk a smlouvy
o reklamní činnosti, dále pak tržby za vlastní výkony a služby.
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Naproti tomu SK Polaban Nymburk, z.s., se opíral na straně výnosů o dotaci města Nymburk, dotaci NSAMŠMT Můj
klub, granty a podpůrné programy města Nymburk, členské příspěvky a také o vlastní výkony a služby.
Pro obě společnosti byl stanoven plán nákladů a výnosů s ohledem na vytyčené cíle výkonného výboru a se
záměrem hospodařit s vyrovnaným rozpočtem i přes nutnost splácet dlužné závazky z předchozího období (viz
tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 – Manažerská
výsledovka rozpočet 2020
vs. skutečnost 2019 vs.
skutečnost 2018 za obě
společnosti

Od začátku roku 2020 začal Polaban intenzivně pracovat na všech stanovených úkolech. Nastavil nové smlouvy
s hráči A-teamu a snížil významně celkové náklady na hráčské smlouvy a provoz A-teamu. Na druhou stranu bylo
nutné investovat do údržby hracích a tréninkových ploch, závlahy na tréninkovém hřišti pro mládež, nových branek
a dalšího sportovního vybavení.
Novou situací pro Polaban, ale i celou společnost se stala pandemie covidu-19. Z hlediska nákladů paradoxně
pomohla uspořit především na výplatách hráčských a trenérských smluv, na druhou stranu umožnila větší investice
do údržby hřišť a celého areálu.
SK Polaban Nymburk s.r.o. také uzavřel leasingovou smlouvu se společností Unileasing na nákup vřetenové sekačky
Jacobsen. Toto vybavení bylo součástí podmínek dotační smlouvy v rámci údržby vybudovaného hlavního hřiště.
Intenzivní péče o celý areál a investice do něj se výrazně projevily v kvalitě všech hracích ploch a v celkovém zlepšení
tréninkových podmínek pro všechny členy Polabanu.
Co se týká další ekonomické činnosti, hlavním zdrojem příjmů mimo dotace byly i nadále příjmy z prodeje reklam
a finanční dary sponzorů. Významnými partnery kromě města Nymburka byla i nadále firma Fančík, Pivovar
Nymburk, DEK, Kave Bau, DIGI Potisk, Datonet, Restaurace U Gregorů, Autolandia.
Dále se podařilo významně zvýšit tržby z provozu občerstvení v klubovně Polabanu Nymburk při pořádání turnajů
a jiných sportovních akcí.
Přerušení soutěží vládním nařízením v podzimní a jarní části sezony v důsledku pandemii covidu-19 znamenalo
v konečném důsledku snížení provozních nákladů.
SK Polaban Nymburk s.r.o., za který startuje A mužstvo a slouží především jako servisní organizace celého klubu,
hospodařil prakticky se stejnou výší nákladů i přes významné investice do areálu a vybavení klubu. Významnou
úsporou se staly osobní náklady, které klesly oproti minulému období o 78 %, tj. o 1 025 441 Kč.
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V ostatních provozních nákladech bylo nutné zaúčtovat a daňově přiznat výnos ze závazku staršího než 36 měsíců
ve výši 275 000 Kč, který účetně významně ovlivnil výsledek hospodaření Polabanu s.r.o. spolu s nevyplaceným
závazkem mezd z roku 2019, který byl vyplacen v roce 2020. Tento závazek snížil osobní náklady ve výši 112 016 Kč.
Tabulka č. 2 – Manažerská
výsledovka skutečnost
2020 vs. skutečnost
2019 SK Polaban s.r.o.

SK Polaban Nymburk, z.s., hospodařil v roce 2020 prakticky se stejnou výší nákladů jako v minulém období. Celkové
náklady činily 2 384 060 Kč. Výnosy byly nižší než v předchozím období roku 2019, a to ve výši 2 587 810 Kč. Díky
tomu dosáhl spolek kladného HV ve výši 203 750 Kč. Při srovnání struktury výnosů (viz manažerská tabulka č. 3)
je zřejmé, že z ní vypadl oproti roku 2019 dar ve výši 1 000 005 Kč, který významně ovlivnil celkovou výši výnosů
v konečném důsledku o 20 %, tj. o 658 737 Kč. Cílem spolků není vytvářet zisk z hlavní činnosti, ale hospodařit
vyrovnaně s využitím veškeré možné podpory veřejných a jiných rozpočtů. Nucené zastavení sportovní činnosti
však mělo za následek také u spolku snížení především ostatních provozních nákladů a rovněž mzdových nákladů
(viz manažerská tabulka č. 3).
Tabulka č. 3 – Manažerská
výsledovka skutečnost
2020 vs. skutečnost
2019 SK Polaban
Nymburk, z.s.

Vyhodnotíme-li celkovou ekonomickou činnost klubu SK Polaban Nymburk za obě společnosti, můžeme
konstatovat, že se podařilo bezezbytku dosáhnout vytčených cílů. Klub dokázal hospodařit s lepším
hospodářským výsledkem než v minulém období i přes absenci mnoha významných sponzorských smluv
a darů (viz manažerská tabulka č. 4).
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Klub se musel potýkat s mnoha problémy a závazky z minulých období, obměnit hráčský kádr a začít budovat
a vylepšovat nejen materiální, ale také personální strukturu klubu. Velký důraz byl kladen na investice do vybavení,
údržby hracích a tréninkových ploch a zázemí.
Vedení klubu se daří postupně veškeré úkoly a cíle, které si předsevzalo, plnit a je na správné cestě k vybudování
silného regionálního fotbalového a sportovního klubu, podotýká Pavel Počarovský, ekonom klubu.
Tabulka č. 3 – Manažerská
výsledovka skutečnost
2020 vs. skutečnost
2019 SK Polaban
Nymburk, z.s.
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Cíle pro rok 2021, střednědobá vize
1. Sportovní cíle
Rozšíření trenérského týmu (dorost, U12, U7, U6, U5)
Zajistit pravidelné vzdělávání trenérů
A-tým – stabilizace – krajský přebor (akcent na vlastní odchovance)
B-tým – stabilizace – okresní přebor
Zavedení trenérského systému XPS
Pokračovat v koncepci rozvoje mládežnických týmů
Pravidelné turnaje pro mládež
2. Organizační cíle
Převod budovy do nájmu Polabanu
Atestace tréninkového hřiště pro soutěžní utkání
Zavedení klubového systému e.o.s., včetně nového webu
Posílení kapacit na správu a údržbu areálu
Sportovní středisko mládeže – příprava na licenční řízení 2022
Rozšiřování členské základy (noví členové, nové kroužky, další sp. činnost)
Zlepšení spolupráce s Nymburskou o.p.s.
3. Ekonomické cíle
Vyrovnaný rozpočet obou společností
Efektivní využívání a čerpání dotačních titulů
Získání a oslovování nových sponzorů, spolupráce se stávajícími sponzory
Rozšíření vlastních ekonomických aktivit
Investice do DHM – renovace tréninkového hřiště, rekonstrukce klubovny a zázemí
Investice do tréninkového vybavení
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Polaban Nymburk
https://polaban-nymburk.cz/

Historie klubu
https://polaban-nymburk.cz/klub/historie-klubu/

Stanovy klubu
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=61042602&subjektId=751609&
spis=336850

Registrace nového člena
https://polaban-nymburk.cz/registracni-formular/

Akce na Polabanu
https://polaban-nymburk.cz/polabanske-akce/

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCTLF5J-y4RL338vmOuhWBNQ

Facebook:
https://www.facebook.com/SK-Polaban-Nymburk-158238660878520/

Instagram
https://www.instagram.com/sk_polaban_nymburk/?igshid=1w1m8fz65xxiz

Propagační předměty
https://www.instagram.com/sk_polaban_nymburk/?igshid=1w1m8fz65xxiz

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

VIZE
Vybudovat atraktivní, stabilní regionální klub, který se bude opírat o širokou členskou
základnu a pevné hodnoty založené na fair play.

POSLÁNÍ
• Hrajeme fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také
vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy, kluby, soupeři, rozhodčími, partnery
klubu a rodiči hráčů. Neponižujeme spoluhráče ani soupeře. Bojujeme vždy čestně a podle pravidel
za rovných podmínek pro všechny. Férové chování není jen sportovní záležitostí, ale musí být bráno
za vlastní ve všech životních situacích.
• Jsme jeden tým – podporujeme se a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy. Své úkoly
a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými
i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli
být na svůj klub hrdí.
HODNOTY
Město Nymburk, uvedené firmy a fyzické osoby zaslouží obrovské poděkování. Jejich zásluhou bylo možné
uskutečnit akce, o nichž se v této zprávě zmiňujeme a pokoušíme se je transparentně prezentovat. Při každé
vynaložené koruně jde o snahu, která má vést k efektivitě a účelnosti. Veškeré investice do klubu, areálu a sportovců
prováděné jako aktuální záležitosti provází také myšlenka a přesah do budoucnosti. Vedle našich konkrétních
partnerů patří samozřejmě i velké poděkování státu, který podporuje zejména mládež formou dotačních titulů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budovat širokou členskou základnu opírající se především o mládež.
Umožnit všem hráčům a členům rozvoj po stránce sportovní, ale i lidské.
Poskytovat všem věkovým kategoriím nejlepší tréninkové zázemí.
Brát fotbal jako zábavu, koníčka, volnočasovou aktivitu, ale s profesionálním přístupem.
Klást důraz na předvedenou hru místo prosazování výsledků.
Pracovat s maximem místních odchovanců a hrát soutěže odpovídající tomuto stavu.
Sportovní aktivity zaštiťovat kvalitním kvalifikovaným týmem odborníků.
Vždy dodržovat zásady fair play.
Během tréninku pokaždé vynakládat maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji
dlouhodobou sportovní kariéru.
Být hrdí na svůj klub, pečovat o jeho dobré jméno, být k němu loajální.
Pečovat o majetek a sportovní vybavení klubu.
Být příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.
Dbát o své zdraví a životosprávu.
Zdržet se činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými
a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.
Uvědomovat si, že fanoušci jsou důležitou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.
Zdravíme nejen na hřišti, ale i v soukromí.
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