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ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLUBU 

Název účetní jednotky:  FC Vracov z.s. 

Sídlo:      Tyršova 1620, 696 42 Vracov  

IČ:      64479439 

Právní forma:    spolek 

Spisová značka:   vedeno u KS v Brně v oddílu L, vložce číslo 5798 

Nejvyšším orgánem FC VRACOV z.s. je Valná hromada. Druhým nejvyšším orgánem, který řídí chod 

spolku v období mezi konáním Valné hromady, je Výkonný výbor. 

Statutárním orgánem je předseda spolku a jeho místopředseda, z nichž každý je oprávněn jednat 

samostatně. 

Výkonný výbor 
Organizuje veškerý chod klubu po stránce organizační, sportovní i finanční. Zajišťuje nezbytné 

finanční prostředky pro činnost klubu z veřejných i soukromých zdrojů. Výkonný výbor se schází 

v sezoně pravidelně jednou za 14 dnů a mimo sezonu dle potřeby. 

V roce 2016 výbor pracoval v následujícím složení: 

Mezihorák Petr   předseda 

Polášek Pavel   místopředseda 

Kudlík Jiří   sekretář 

Ing. Šmýd Ladislav  hospodář výboru 

Mgr. Gaspar Ivo  člen výboru 

Mgr. Chovanec Bronislav člen výboru 

Kudlík Jiří ml.   člen výboru 

Londin Martin   člen výboru. 

Ing. Loprais Pavel  člen výboru 

Merkl Pavel   člen výboru 

Mívalt Miroslav   člen výboru 

Zajac Radek   člen výboru 

Ing. Zmeškal Miroslav  člen výboru 

Revizní komise 
Jejím úkolem je především kontrolovat plnění jednotlivých usnesení Valné hromady, která je 

nejvyšším orgánem spolku a také celkové hospodaření klubu, aby získané prostředky byly vynaloženy 

účelně a v souladu s hlavními cíli a posláním spolku. 

Řihák Libor   předseda 

Šťerba Pavel   člen 

Bábík Oldřich   člen 
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HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST KLUBU 

Obecné cíle 
FC VRACOV z.s má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami a je to zejména péče o kopanou a 

vytváření podmínek pro její další rozvoj. 

V souladu s tímto zaměřením spolek organizoval a provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a 

obdobnou činnost a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech. Dále 

svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na 

zdraví, organizoval sportovní činnost v rámci FAČR a vedl své členy k dodržování základních 

sportovních, etických, estetických a morálních pravidel. 

Sportovní cíle 
Fotbalový klub zaměřuje svou činnost především na sportovní výchovu a rozvoj mládeže ve všech 

věkových kategoriích organizací jejich tréninkové letní i zimní přípravy a mistrovských i 

nemistrovských soutěží a turnajů. Dále organizuje a řídí činnost soutěžního družstva dospělých a 

mimo soutěž také družstva „starých pánů“. 

Hlavním cílem je přitáhnout ke sportovní činnosti a pohybu co nejvíce našich dětí. Umožnit jim 

rozvíjet svoje pohybové schopnosti a dovednosti, učit je kolektivnímu pojetí sportu, odpovědnosti a 

samostatnosti v rozhodování. Všem hráčům chceme v co nejširším měřítku umožnit organizovanou 

účast jak v tréninkovém procesu, tak i v mistrovských soutěžích FAČR. Snažíme se neustále zlepšovat 

kvalitu našich činností, abychom co nejlépe mohli reprezentovat náš klub a město Vracov. 

PLNĚNÍ CÍLŮ KLUBU 

Poslední valná hromada a výkonný výbor si pro minulé období určil tyto cíle: 

Stabilizovat chod FC a nastavit pravidla pro jeho další fungování 
Pro úspěšné splnění tohoto úkolu si členové výkonného výboru mezi sebe rozdělili jednotlivé 

činnosti, které musí klub pro svou činnost zajištovat tak, aby byla jednoznačně definována 

odpovědnost každého člena výboru. Aktuální rozdělení odpovědnosti je následující: 

• Zajišťování sponzorů, komunikace, sjednání smluv      Ing. Miroslav Zmeškal,  

• Evidence členské základny     Miroslav Mívalt 

• Propagace klubu na veřejnosti a reklamní činnost          Ing. Miroslav Zmeškal 

• Zástupce sekretáře, tajemník výboru    Jiří Kudlík ml. 

• Zajišťování financování z veřejných zdrojů – dotace  Ing. Pavel Loprais 

• Hlavní pořadatel domácích utkání    Pavel Merkl  

• Hlavní trenér mládeže       Martin Londin  

• Vedení družstva „ Starých pánů“     Pavel Polášek  

• Vedoucí družstva dospělých      Radek Zajac 

• Vedoucí a trenér družstva dorostu    Mgr. Bronislav Chovanec 

Toto se osvědčilo a tento úkol byl tedy v minulém období úspěšně splněn. 
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Ekonomicky zajistit FC na další období 

V této oblasti se nám osvědčila spolupráce s ČUS, která zajišťuje pro své členy servis a informuje nás 

o dotačních programech do kterých se můžeme přihlásit s žádostí o dotaci. I na základě těchto 

informací se nám v loňském roce podařilo získat veřejné dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy, 

z Jihomoravského kraje a především také od Města Vracov, které je stále hlavním partnerem a 

donátorem našeho klubu. Souhrnná částka získaná z veřejných zdrojů na provozní náklady klubu byla 

282 500,- Kč. Kromě toho se podařilo z dotací zafinancovat i nákup nové sekačky a příslušenství ve 

výši 285 400,- Kč 

Dalším zdrojem finančního zabezpečení byly příspěvky od sponzorů a dlouhodobých partnerů klubu 

ze soukromého sektoru. Díky poctivé práci všech členů výboru takto získaná částka přesáhla 

140 000,- Kč.  

I tento úkol se zatím daří Výkonnému výboru naplňovat. 

Stabilizovat tým mužů po sestupu do okresního přeboru 

Nejen to, ale také pokusit se s týmem o brzký návrat do krajských soutěží. Bohužel i přes velké úsilí 

nejen zodpovědných osob, ale celého výkonného výboru se nám tento bod nepodařilo naplnit. 

Nedaří se především zajistit doplnění mužstva hráči odpovídajících kvalit a ani zajistit zkušeného 

trenéra, který má k trénování potřebnou kvalifikaci a i zkušenosti.  

Tento bod tedy zůstává nesplněn a je třeba se na něj v dalším období více soustředit 

Neustále zlepšovat a zdokonalovat práci s mládeží 

V uplynulém období se podařilo zajistit pro družstva mládeže dostatečný počet dobrovolných trenérů 

kterým klub umožnil i získání potřebné licence. Finanční náklady spojené se získáním licence uhradil 

klub. V minulém roce absolvovali trenérský kurz licence C  Jiří Šafář, František Juřík, Stanislav Lunga, 

Vít Říha a Jiří Kudlík ml.. Náročnější kurz licence B začali koncem roku studovat  Petr Mezihorák a 

Bronislav Chovanec. Také se nám podařilo vyčlenit finanční prostředky a ohodnotit záslužnou práci 

všech trenérů. 

Po celé období úspěšně pokračovala i spolupráce ve spojení mládeže se sousední TJ Sokol Vlkoš, kdy 

společná družstva dětí se přihlašují do pravidelných soutěží pod společným názvem FKM Morava. 

Společným cílem je postup vybraných mládežnických družstev do krajských soutěží. 

Úspěšné plnění toho úkolu úzce souvisí s dalším úkolem Zajistit stabilní fotbalovou základnu a 

úroveň hráčů pro postupné doplnění družstva dospělých zejména vlastními odchovanci. 

Zlepšit propagaci FC na veřejnosti 

V uplynulém období byla spuštěna nová webová prezentace klubu na adrese http://www.fcvracov.cz. 

Zde jsou pro příznivce pravidelně zveřejňovány zajímavé informace o práci a výsledcích všech 

družstev FC VRACOV a FKM MORAVA. 

Výsledky zápasů našich mužstev jsou rovněž pravidelně prezentovány i na kabelové televizi. 

Dlouhodobým partnerům klubu byly výkonným výborem zaslány děkovné dopisy a jako odměna za 

jejich podporu i sezónní Permanentní vstupenky.  
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Byl nastaven jednotný styl veřejné prezentace klubu ve všech tiskových výstupech, které z klubu 

odcházejí, a tak můžeme konstatovat, že i tento úkol se výkonnému výboru daří plnit. 

Dále spolupracovat s městem Vracov jako hlavním partnerem podporujícím sport 

Spolupráce s Městem Vracov je na velmi vysoké úrovni a díky městu je areál Městského stadionu, 

kde náš klub působí, velmi dobře udržován včetně hrací plochy pro naše mužstva. V současné době 

se ve spolupráci s městem pracuje na přípravě rekonstrukce tribun a sportovního zázemí, kde 

současné, především hygienické podmínky jsou již nevyhovující současným požadavkům. FC VRACOV 

a jeho výkonný výbor chtějí na této doposud velmi dobré spolupráci stavět i do dalších období. 

HOSPODAŘENÍ KLUBU 
Cílem hospodaření klubu je především udržení vyrovnaného a spíše přebytkového rozpočtu tak, aby 

bylo v první řadě zabezpečeno bezproblémové fungování všech soutěžních družstev a současně zbyly 

prostředky i na zlepšování materiálně technické základny. V minulém loňském roce jsme hospodařili 

s finančními prostředky ve výši cca 1 mil. Kč. Celkové hospodaření klubu pak skončilo s přebytkem ve 

výši cca 185 000,- Kč. 

Podrobné výsledky je možno si prohlédnout v účetní uzávěrce za rok 2016, která se po jejím schválení 

stane nedílnou součástí této zprávy. 

PŘEHLED TÝMŮ  -  VÝSLEDKY 

Náš klub má v soutěžích celkem 7 mládežnických družstev a 1 družstvo dospělých. Mimo soutěže 

máme dvě družstva a to nejmenší minipřípravku a v kategorii seniorů družstvo „starých pánů“. 

V mládežnických kategoriích startují již několik let naše sdružená družstva Vracova a Vlkoše pod 

společným názvem FKM Morava. 

Mini přípravka   4-6 let 
Trenéři -  Martin Londin, Miroslav Mívalt,  Stanislav Lunga 

Družstvo nejmenších, hraje přátelské zápasy a turnaje s okolními kluby a je základem pro budoucí 

rozvoj našich klubů. Při trénincích v hale trénují spolu s mladší přípravkou. Během sezony odehrají 

několik přátelských utkání a turnajů a nejlepší z nich hrávají pravidelně za „B“ tým mladší přípravky a 

to jak mistrovské zápasy, tak i halové turnaje. Trénink této nejmladší kategorie je formou pohybových 

her a soutěží. Zde se také nejvíce snažíme, abychom děti oslovili a zaujali. Ve spolupráci s mateřskou 

školou a základní školou každoročně pořádáme pro nejmenší děti od 5 – 8 let fotbalový nábor na 

městském stadionu.                                                                                 

Mladší přípravka   7 – 9 let 
Trenéři - Martin Londin, František Juřík, Ladislav Semmler 

„A“ družstvo hraje okresní přebor, „B“ družstvo hraje okresní soutěž.  Opět většina tréninku probíhá 

formou pohybových her a soutěží, zařazují se ale už i složitější cvičení na rozvoj pohybových a 

koordinačních dovedností a velký důraz se klade na práci s míčem a na nácvik různých typů kliček a 

zvládnutí soubojů 1 na 1. 
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Starší přípravka 10-11 let 
Trenéři - Oldřich Bábík a Jiří Šafář 

Opět „A“ družstvo hraje v soutěžích okresní přebor a „B“ družstvo okresní soutěž. U těchto dětí se již 

náročnost tréninkových cvičení dále zvyšuje, nicméně pohybové hry a cvičení ani zde nemůžou 

chybět. Rozvíjejí se dovednosti naučené v mladších kategoriích a vyžaduje se už větší souhra a 

spolupráce při hře a celkově myšlení na vyšší úrovni.  

V kategorii přípravek děti trénují v zimním období ve sportovní hale 2x týdně, kde nám bohužel 

kapacitní důvody neumožňují trénovat častěji. V letním období na stadionu jsou tréninky 3x týdně. 

Prioritou je „zapálit“ děti pro sport, pěstovat v nich radost z pohybu a ze hry. Hodnotí se hlavně 

dovednosti naučené v tréninku, které dokážou děti při hře předvést a vítězství a výsledky nejsou 

prioritou. Koho zajímají i výsledky a statistiky, tak p. Josef Foltýn vede na webu hodonínské mládeže 

také tabulky soutěží přípravek, a tak si kluci i rodiče můžou porovnat výsledky a kvalitu jednotlivých 

družstev s ostatními soupeři. No, a pokud jste v horních patrech tabulek stabilně, tak je to známka, že 

jdeme správnou cestou. 

V soutěžích na Hodonínsku se naše družstva přípravek rozhodně neztrácejí a máme velmi dobré 

výsledky. Na finálový turnaj Okresní halové ligy 2016 se probojoval „A“ tým mladší přípravky a 

z pozice náhradníka nakonec i „B“ tým stejné kategorie, ve finále jsme sice obsadili předposlední a 

poslední místo, ale už samotná účast mezi nejlepšími týmy okresu byla úspěchem, zvláště když 

polovinu obou týmů tvořili hráči o rok nebo i o dva mladší než soupeři. V minulé sezóně skončil „A“ 

tým mladší přípravky v okresním přeboru na 10. místě a „B“ tým v okresní soutěži na 5. místě. Opět 

zejména z důvodu malého počtu dětí z nejstaršího ročníku, oba týmy byly pravidelně doplňovány i 

nejmladšími dětmi a chtěli jsme hlavně, aby si zahráli úplně všichni. Své ovoce to přineslo už na 

podzim, kde právě tyto mladší děti se staly oporami týmů a mladší přípravka je po podzimní části jak 

v okresním přeboru, tak v okresní soutěži na třetím místě. „A“ tým starší přípravky v minulé sezóně 

v okresním přeboru skončil ve středu tabulky na 7. místě a „B“ tým okresní soutěž vyhrál. I v této 

sezóně po podzimu soutěž vede a v okresním přeboru je „A“ tým na výborném 2. místě.  

Jako každý rok tradičně na konci července proběhlo ve spolupráci s DDM Vracov také čtyřdenní 

prázdninové soustředění přípravek. 

Mladší žáci 
Trenér - Petr Mezihorák 

Tato kategorie 11-12-ti letých hráčů se hraje na polovinu hrací plochy 7+1.  Naše družstvo hraje 

okresní přebor. U těchto hráčů jsou již větší nároky na rychlost, zvyšuje se tempo hry a rozvíjí se 

individuální činnost hráčů a základní taktické pokyny. V minulé sezoně naši mladší žáci svou soutěž 

vyhráli a v té nynější jsou opět na špici tabulky a po podzimu jim patří 3. místo.  Stínem této kategorie 

je skutečnost, že nám činnost z různých důvodů ukončili 4 šikovní hoši. 

Začátkem roku 2016 se v zimním přípravném období tým mladších žáků také zúčastnil v rámci zimní 

přípravy Okresní halové ligy mladších žáků, která se tradičně hraje ve sportovní hale v Lužicích.  Tým 

se umístil na konečném 9. místě (účastnilo se 14 týmů i z vyšších krajských soutěží, a dokonce i tým 

Holíče ze Slovenska), kdy mu jen těsně unikl postup do finálového turnaje nejlepších osmi týmů.  

Mladší žáci se také zúčastnili několika turnajů a sehráli také několik tréninkových utkání. V zimním 
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období kluci trénovali 2x týdně ve sportovní hale, v hlavním tréninkovém období na městském 

stadionu pak 3x týdně. O letních prázdninách se koncem měsíce července také zúčastnili 4-denního 

soustředění v Ježově. 

Starší žáci 
Trenéři - Roman Lunga, Ladislav Menšík (oba z Vlkoše) 

Družstvo hraje okresní přebor. Pro všeobecně malý počet hráčů se hraje v kategorii starších žáků 

soutěž  7+1  a hraje se pouze mezi velkými vápny. Je to problém, protože hráči nejsou zvyklí hrát na 

skoro čtvercovém hřišti a využívat jeho šířku. V minulé sezoně jsme skončili v závěru na druhém 

místě za Kyjovem a kýžený postup do krajských soutěží se tedy nekonal. Po letošním podzimu 

figurujeme stejně jako mladší žáci na 3. místě tabulky. Tým starších žáků se stejně jako mladší žáci 

zúčastnil v zimním přípravném období turnaje Okresní halové ligy starších žáků. Tým se po 

závěrečném finálovém turnaji umístil také na konečném 9. místě. 

Dorost 
Trenér - Bronislav Chovanec 

U této kategorie došlo během roku v celé republice obecně k největšímu úbytku hráčů i družstev 

v historii kopané. To můžeme být rádi, že na našem okrese máme v soutěži dorostu 11 družstev. 

V jarní části sezóny 2015/2016 tento tým vedl na trenérském postu Mgr. Ivo Gaspar, který po jejím 

skončení odešel trenérsky působit do Kyjova. Pro podzimní část sezóny 2016/2017 tým převzal Mgr. 

Broňa Chovanec. Družstvo hraje okresní přebor a po počátečních neúspěších se družstvo 

stabilizovalo, postupně se zlepšovala jeho výkonnost a po podzimní části je ve středu tabulky na 6. 

místě. 

Závěrem k naší mládeži je potřeba také zmínit, že v kategoriích přípravek a žáků spolupracujeme 

smluvně s FK Hodonín (co se týká mládeže je to v našem okrese Top klub, kde mládežnické týmy hrají 

nejvyšší mládežnické soutěže), kam odcházejí naši nejtalentovanější kluci. Někteří se v náročném 

programu uchytí a někteří se po zkoušce vrací zpět do našeho klubu. 

Družstvo dospělých 
Trenér - Vít Říha 

Družstvo hraje okresní přebor. V jarní části sezony 2015/16 se naše družstvo umístilo na 13. místě, 

které naštěstí nebylo sestupové a tak jsme se v okresním přeboru zachránili. Jarní část vedl trenérsky  

Mgr. Broňa Chovanec.  

V létě mužstvo převzal jako trenér Víťa Říha. Zpět z Bzence jsme koupili Lukáše Říhu a z Vlkoše 

Martina Nováka a Staňu Otépku. Z Hodonína se vrátil Martin Chytka, během sezony ještě přestoupil 

David Cízler z Dubňan. Přes slušné výkony družstva v přípravných zápasech se nám v mistrovských 

zápasech až na malé výjimky vůbec nedaří a podzimní část jsme zakončili opět na 13. místě. Máme 

velké nedostatky jak v obranné činnosti, tak v útoku. Naše hra je nesourodá, na náhodu.  Po nové 

úpravě soutěží, kdy byly vytvořeny 3 třetí třídy, může z okresního přeboru sestupovat až 5 družstev. 

Vše závisí na tom, jak dopadnou družstva v krajských soutěžích. Proto by jsme se měli v jarní části 

sezóny snažit posunout alespoň na 10. místo. 
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Družstvo „Staří páni“ 

Schází se pravidelně každou neděli dopoledne, aby si zatrénovali a mezi sebou zahráli přátelský 

fotbálek. K utkáním s okolními družstvy stejné kategorie nastupují nepravidelně dle dohody. Daří se 

jim každoročně na Městském stadionu zorganizovat Turnaj za účasti dalších družstev z okolí. 

DALŠÍ AKCE ORGANIZOVANÉ KLUBEM 
Pouliční turnaj 
Na prvním místě je třeba zmínit již tradiční turnaj pouličních, amatérských družstev „O salátovou 

mísu“. Jednotlivé týmy se skládají podle příslušnosti k určitým částem – čtvrtím města Vracova. 

Memoriál Aleše Vybírala 
V loňském roce jsme zorganizovali první ročník vzpomínkového utkání na předčasně zesnulého 

spoluhráče a kamaráda Aleše Vybírala. V zápase proti sobě nastoupili bývalí spoluhráči proti výběru 

jeho tradičních kamarádů a soupeřů. 

Mc Donald´s Cup 
V minulém roce v dubnu se náš klub podílel na organizaci okrskového kola na Městském stadionu ve 

Vracově. Oba naše týmy, mladší i starší, postoupily do okresního kola, které vyhrály a postoupili tak 

do krajského finále. V krajském finále v Brně se mladší hráči umístili na výborném 5. místě a starší 

ještě o stupínek lépe, na 4. místě. Za zmínku stojí, že jsme byly jediným klubem, kterému do 

krajského finále postoupily obě kategorie hráčů. 

Coerver trénink 
Ve spolupráci s profesionálním trenérem kopané p.Trávníkem byla ve Vracově založena COERVER 

AKADEMIE. Jedná se o moderní, nové, cílené tréninkové metody mladých fotbalistů, rozvíjejících 

především jejich obratnost a práci s míčem. Protože cena jednoho kurzu v akademii v délce 10 lekcí je 

3 000,- Kč, rozhodl se klub ze svého rozpočtu přispět našim přihlášeným účastníkům částkou 1 000,- 

Kč tak, aby se kurz stal dostupnější i pro hráče ze sociálně slabších poměrů a pro rodiče s více dětmi. 

Ples sportovců 
V lednu jsme ve spolupráci s TJ Sokol Vracov uspořádali již tradiční, 4. Ples sportovců, na kterém byli 

oceněni nejlepší sportovci města z jednotlivých oddílů. Klub má zájem v této tradici ve spolupráci s TJ 

SOKOL pokračovat i nadále. 

PODĚKOVÁNÍ  A ZÁVĚR 
Závěrem nám dovolte abychom poděkovali všem našim trenérům, funkcionářům i dalším 

dobrovolníkům za jejich práci pro náš klub. Dále bychom rádi poděkovali i rodičům a fanouškům za 

jejich podporu všech našich družstev. Zvláštní poděkování pak patří městu Vracov za jeho veškerou 

činnost směřující k podpoře sportu v našem městě a vzornou údržbu stadionu. A nechceme 

samozřejmě zapomenout ani na další partnery, kteří klub finančně a morálně podporují. 

 

Vracov   3.3.2017 






















