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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:    zapsaný spolek 

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

ID klubu:    6250551 

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 2017 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 kontrola plnění jednotlivých usnesení Valné hromady, a také celkové hospodaření 

klubu, aby získané prostředky byly vynaloženy účelně a v souladu s hlavními cíli a posláním spolku. 

Revizní komise pracuje ve složení: 

Řihák Libor   předseda 

Šťerba Pavel   člen 

Oldřich Bábík   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 provozoval 

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 dětí a mládeže. Organizoval sportovní činnost v rámci FAČR a vedl své členy k 

dodržování základních sportovních a morálních pravidel. 

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

kategoriích. Organizuje jejich tréninkové letní i zimní přípravy a mistrovské i nemistrovské soutěže a turnaje. 

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 a členům chceme v co nejširším měřítku umožnit organizovanou účast jak 

v kvalitním tréninkovém procesu, tak i v mistrovských soutěžích FAČR. Snažíme se neustále zlepšovat kvalitu 

a podmínky pro naši činnost, abychom co nejlépe mohli reprezentovat náš klub a město Vracov. 

CÍLE VÝBORU PRO ROK 2017 

✓ Ekonomicky zajistit klub na další období 

✓ Zajistit pravidelné vzdělávání trenérů 

✓ Zapojení moderních tréninkových metod do výchovy hráčů 

✓ Stabilizovat tým mužů 

✓ Pokračovat a rozšířit spolupráci s TJ Vlkoš 

✓ Zvýšení počtu členů náborem a propagací FC 

✓ Zajistit Živnostenský list Hostinská činnost 

✓ Pokračovat ve spolupráci s městem Vracov 

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 127 200,00. Další 

dotaci do rozpočtu jsme obdrželi od FAČRu ve výši 27 159,00 Kč. Bohužel se nám v tomto roce nepodařilo 

získat dotaci z Jihomoravského kraje. Nejvýznamnější dotaci ve výši 200 000,00 Kč jsme získali od Města 

Vracov, které je stále hlavním partnerem našeho klubu. Souhrnná částka získaná z veřejných zdrojů byla tedy 

354 329,00 Kč. 

Dalším zdrojem finančního zabezpečení jsou příspěvky od sponzorů a dlouhodobých partnerů klubu ze 

soukromého sektoru. Díky poctivé práci všech členů výboru takto získaná částka byla 46 000,00 Kč. Členské 

příspěvky přinesly v souhrnu s vratkou z FAČR do pokladny klubu dalších 32 650,00 Kč. 
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Přesto, i přes další příjmy, bylo hospodaření klubu v roce 2017 celkově ztrátové, což bylo způsobené 

především nákupem sportovního vybavení a jednotného oblečení pro členy kluby a také dotacemi do 

Coerver Akademie. Ztrátu ve výši 137 437,00 Kč bylo nutné vykrýt z rezervy roku 2016.  

Pravidelné vzdělávání trenérů 

Cílem je mít co nejvíce kvalifikovaných trenérů s licencí. Klub nemá zatím žádné profesionální trenéry a nové 

trenéry získává především z řad obětavých rodičů a bývalých aktivních hráčů. Těmto pak po zkušební době, 

pokud mají zájem v této práci pokračovat, nabízíme úhradu trenérských školení pořádaných Okresním 

fotbalovým svazem a FAČR, která jsou zakončena zkouškou a získáním trenérské licence. V současnosti má 

klub 5 trenérů s licencí C a 2 trenéry s licencí B. 

Zapojení moderních tréninkových metod do výchovy hráčů 

Za aktivního přispění především Jiřího Šafáře a Oldřicha Bábíka pokračoval klub po celý rok ve spolupráci 

s Coerver centrem Praha v zapojení této moderní metody do tréninkového procesu. Do tohoto procesu se 

postupně kromě hráčů starší přípravky zapojili i mladší žáci a také část hráčů z mladší přípravky. Klub i nadále 

přispívá našim přihlášeným účastníkům částkou 1000,- Kč na jeden kurz v počtu 10 lekcí. 

Stabilizovat tým mužů 

Tento úkol je dlouhodobý a jeho naplňování se stále nedaří k naší spokojenosti. V týmu je velká rotace hráčů 

a nedaří se především zajistit doplnění mužstva hráči odpovídajících kvalit. I to bylo jedním z důvodů, že naše 

A-mužstvo v loňském roce sestoupilo z Okresního přeboru do III. třídy. Pro sezónu 17/18 výbor přivedl l 

mužstvu nového, zkušeného trenéra, od kterého očekával, že dá mužstvu nový impuls. I přes dílčí úspěchy se 

očekávání zatím zcela nenaplnila. Proto tento bod bude i v dalším období jednou z hlavních priorit 

výkonného výboru. 

Rozšířit spolupráci s TJ Vlkoš i na tým mužů 

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

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

naplnit cíl postupu do krajských soutěží v kategorii mladších a starších žáků, kde naše týmy v zápasech 

s kvalitnějšími soupeři získávají cenné zkušenosti. Úspěšné plnění toho úkolu úzce souvisí s dalším úkolem 

Zajistit stabilní fotbalovou základnu a úroveň hráčů pro postupné doplnění družstva dospělých zejména 

vlastními odchovanci. 

Ze strany FC Vracov byl učiněn návrh na rozšíření stávající spolupráce i na tým mužů s cílem mít v soutěžích 

dva mužské týmy opět pod společným názvem FKM MORAVA. Toto spojení by určitě významně napomohlo i 

ke splnění našeho nejtěžšího cíle, a to je Stabilizace týmu mužů. Spojením by se navýšil počet hráčů i 

konkurence v plánovaném A-mužstvu a větší prostor pro aktivní hru by v B-mužstvu získali hráči z lavičky A-

mužstva a nejlepší dorostenci. Bohužel tento náš návrh zatím nebyl TJ Sokol Vlkoš přijat.  

Zvýšení počtu členů náborem a propagací FC 

Pro budoucnost klubu velmi důležitý bod, který výbor rozhodně nechce podcenit. I proto pravidelně každým 

rokem pořádá ve spolupráci s Mateřskou školu a s Masarykovou základní školou nábor nových členů. Trenéři 

mužstev i dobrovolní spolupracovníci pro ně připraví sportovní dopoledne, kde mají možnost si vyzkoušet 

svoji obratnost i práci s míčem. A pokud projeví zájem, mají možnost se bez nutnosti platit členské příspěvky 

zúčastnit několika tréninků ve své kategorii. Ti, kteří vydrží, se pak stávají našimi novými členy. 
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Zajistit Živnostenský list Hostinská činnost 

Abychom mohli na námi pořádaných akcích, jako jsou turnaje, soutěžní utkání či jiné společenské akce 

zajistit občerstvení v plném rozsahu, bylo nutné vybavit pro klub Živnostenský list na Hostinskou činnost. 

Toto se koncem loňského roku podařilo a tím klub získal také možnost pro navýšení svých příjmů. 

Pokračování ve spolupráci s městem Vracov 

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 loňském roce byly celkové příjmy klubu ve výši 713 175,00 Kč 

a výdaje 850 612,00 Kč. Vzniklou ztrátu 137 437,00 Kč bylo nutné uhradit z přebytku rozpočtu 2016. Pro rok 

2018 bude proto nutné přijmout takové opatření, abychom opět dosáhli vyrovnaného rozpočtu a 

neprohlubovali ztrátu Podrobné výsledky je možno si prohlédnout v účetní uzávěrce za rok 2017, která je 

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 6 let naše sdružená družstva Vracova a Vlkoše pod společným názvem FKM Morava. 

V nynější sezoně máme ale obsazeny všechny týmy již pouze trenéry z Vracova. Z Vlkoše nám aktivní přístup 

k mládeži pomalu mizí. 

Mini přípravka – děti 4-6 let 
Trenéři  Miroslav Mívalt, Stanislav Lunga 

Trénink  2x týdně 

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

našich klubů. Děti přichází do styku s novým kolektivem, některé si zvyknou brzy, u některých to trvá déle. 

Tady je na místě úzká spolupráce s rodiči a velký vliv na adaptaci mají také kamarádi v kolektivu. 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. Ve spolupráci s mateřskou školou a základní školou každoročně pořádáme pro nejmenší děti 

od 5 – 8 let fotbalový nábor na městském stadionu. V loňském roce jsme ho však provedli na nově 

vybudovaném multifunkčním hřišti v areálu Masarykovy ZŠ. 
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Mladší přípravka 8 – 9 let 
Trenéři  Jaro 2017  Martin Londin, František Juřík, Ladislav Semmler , Stanislav Lunga , 

     Miroslav Mívalt 

Podzim 2017   Stanislav Lunga, Miroslav Mívalt, 

Tréninky 3x týdně 

Minulou sezonu 2016-17 jsme měli v soutěžích dvě družstva mladší přípravky „A“družstvo hrálo okresní 

přebor, „B“ družstvo okresní soutěž. V soutěžích jsme se umístili: A družstvo na 3. místě okresního přeboru a 

B družstvo obsadilo 4. místo v tabulce okresní soutěže. Do nové sezony jsme z důvodu menšího počtu dětí 

přihlásili jenom jedno družstvo mladší přípravky, a to je po podzimní části na 10. místě. Do jarní části 2018 

jsme však B tým mladší přípravky již přihlásili do okresní soutěže. 

Starší přípravka 10-11 let 
Trenéři  Jaro 2017  Oldřich Bábík a Jiří Šafář 

Podzim 2017  Martin Londin, František Juřík, Ladislav Semmler, Leoš Fridrich 

Trénink  3x týdně 

Také v této kategorii jsme měli v soutěžích dvě družstva. „A“ družstvo hrálo okresní přebor a „B“ družstvo 

okresní soutěž. Oba týmy předváděly dobré výkony a v konečných tabulkách se umístily na předních místech, 

A družstvo skončilo na 2. místě za vítězným Hodonínem B a B družstvo okresní soutěž vyhrálo. V zimním 

období se také pravidelně účastníme OHL (okresní halové ligy) jak v kategorii starších, tak i mladších 

přípravek. Družstva jsou rozdělena do skupin a každý účastník pořádá jeden turnaj. V minulém roce se naše 

družstva starší i mladší přípravky probojovaly do finálového turnaje, kam postoupilo nejlepších 6 družstev 

okresu. Oba naše týmy obsadily velmi pěkné 2. místa, když obě kategorie vyhráli hoši z Hodonína. V kategorii 

přípravek děti trénují v zimním období ve sportovní hale 2x týdně a v letním období na stadionu jsou 

tréninky 3x týdně.   

V nové sezoně si zatím družstva přípravek stojí následovně: starší přípravka A v OP přezimovala na 3. místě, 

starší přípravka B je na vedoucí pozici okresní soutěže a družstvo mladší přípravky je na 10 místě. Mimo 

soutěžní zápasy se naše družstva přípravek účastní mnoha turnajů a přátelských utkání, na které jsme zváni u 

nás i na Slovensku. Turnaje pořádáme i v domácím prostředí jak v hale sokolovny, tak na travnatých plochách 

ve Vracově nebo ve Vlkoši. Naše družba se Slovenským Močenkom vyústila ve společná soustředění jak na 

Slovensku, tak u nás. Naší prioritou je „zapálit“ děti pro pohyb a sport, postupně pak přecházíme 

k fotbalovým cvičením. Výsledky nejsou u těchto dětských kategorií důležité. Koho však zajímají, tak všechny 

soutěže jsou vedené v integrovaném systému FAČRu (IS FAČR)a statistiky eviduje také p. Josef Foltýn na 

webu hodonínské mládeže (kmofshodonin.cz). Tam jsou k dispozici všechny výsledky, statistiky a tabulky 

soutěží přípravek. Kluci i rodiče si na těchto stránkách můžou porovnat kvalitu jednotlivých družstev 

s ostatními soupeři. 

Mladší žáci 
Trenéři  Jaro 2017  Petr Mezihorák 

Podzim 2017  Oldřich Bábík, Jiří Šafář 

Tréninky 3x týdně 

Tato kategorie 11-12 ti letých hráčů už hraje na polovinu hrací plochy 7+1.  Na jaře jsme hráli okresní přebor 

a hoši se v soutěži umístili na pěkném 3. místě, těsně za největšími rivaly Hodonínem B a Svatobořicemi. Z 26 

utkání uhráli 22 výher 2 remízy 2 prohry při skóre 193:22 a zisku 68 bodů. V zimním období se mladší žáci 

zúčastnili OHL v Lužicích. Ta se hrála systémem několika turnajů a naši hoši skončili celkově na 5. místěz 12 ti 

účastníků. Do nové sezony jsme obě žákovská družstva mimo pořadí přihlásili do krajské soutěže. To, že se 
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jedná se již o kvalitnější soutěž, což jsme poznali na vlastní kůži velmi brzy. Přesto, že jsme sehráli několik 

vyrovnaných utkání, ve kterých jsme mohli získat body, tak se misky vah většinou překlopily na stranu 

soupeřů. Po podzimní části jsou mladší žáci zatím na předposledním 9. místě se ziskem 7 bodů za 2 výhry 1 

remízu a 6 proher.  

Starší žáci 
Trenéři  Jaro 2017  Roman Lunga, Ladislav Menšík, Vojtěch Klajba (všichni z Vlkoše) 

Podzim 2017  Mezihorák Petr 

Tréninky 3x týdně 

V minulé sezoně družstvo hrálo okresní přebor. Hrálo se na zkrácenou délku hlavní hrací plochy mezi velkými 

vápny systém 7 + 1. V tabulce jsme skončili na 2. místě za Hroznovou Lhotou, kdy z 22 zápasů jsme 

zaznamenali 18 výher, 1 remízu a 3 prohry při skóre 141:20. Bohužel, trenéři z Vlkoše odmítli účast starších 

žáků během zimní přestávky v OHL takže příprava probíhala pouze formou tréninku v halách ve Vracově a 

Vlkoši. 

Na podzim v krajské soutěži se nám ani v této kategorii nedařilo, jak bychom chtěli a získali jsme doposud jen 

5 bodů za 1výhru a 2 remízy. Aktuální skóre je 6:28. Věříme, že na jaře se tento tým i díky již nasbíraným 

zkušenostem a kvalitní přípravě podpořené účasti v zimní Okresní halové lize dokáže posunout do středu 

tabulky.  

 

Dorost 
Trenér  Bronislav Chovanec, vedoucí Jitka Chytilová 

Tréninky 2x týdně 

Dorostenci v OP byli po podzimu 2016 na 6. místě. Na jaře 2017 si však pohoršili a soutěž dokončili až na 8 

místě z 10-ti družstev. Jejich výsledná bilance z 18 zápasů byla 7 výher, 1 remíza a 10 proher. Výsledné skóre 

51:60 a celkem získaných 22 bodů. 

Do podzimní části sezóny 2017/2018 tým doplnili 4 noví hráči, kteří k mužstvu přišli z kategorie starších žáků, 

a protože odešel jen 1 hráč, došlo k rozšíření kádru a tím i ke zvýšení konkurence v týmu. Do soutěže jsme 

sice vstoupili prohrou s jedním z favoritů soutěže Dambořicemi, ale postupně se hra i výsledky začaly 

zlepšovat. Samozřejmě, že bychom rádi postoupili do krajské soutěže, kde už hrají družstva starších a 

mladších žáků, ale nechceme hrát jen na výsledky. Trenér se vždy snaží, aby si v utkání zahráli i všichni hráči 

z lavičky, aby tak měli motivaci nadále na sobě pracovat na trénincích a aby nám hlavně u aktivního fotbalu 

vydrželi.  Zatím nám po podzimu patří 4. místo tabulky s minimální bodovou ztrátou na 2. místo a postup do 

krajské soutěže je stále reálný. 

Družstvo dospělých 
Trenér 

Jaro 2017  Vítězslav Říha, Radek Zajac 

Podzim 2017  Pavel Kristoň 

Tréninky  2x týdně 

Minulá sezona měla pro naše muže opět velmi hořkou příchuť, neboť po podzimní 13. příčce jsme nezvládli 

ani jarní část a skončili jsme na posledním 14. místě.  Získali jsme pouze 12 bodů za 3 výhry 3 remízy a 20 

proher, skóre 35:114, což znamenalo sestup do III. třídy, která je zároveň nejnižší soutěží na okrese Hodonín.  
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Do nové sezóny mužstvo vstoupilo už pod vedením nového trenéra Pavla Kristoně z Veselí nad Moravou. 

Podařilo se nám doplnit mužstvo o několik nových tváří, a tak oproti jaru jsme se naštěstí už nemuseli 

strachovat, zda vůbec nastoupíme k utkání v plném počtu. Kritickým místem pro nás se stala ale pozice 

brankáře, kdy po odchodu zkušeného Pavla Merkla do Veselí nad Moravou a ukončení hostování Petra 

Nováka jsme zůstali úplně bez brankáře. Nakonec se nám podařilo získat mladého Dušana Fridricha ze 

Bzence, ale už nemáme k dispozici žádného náhradníka. To se nám také v průběhu podzimu vymstilo, kdy po 

jeho zranění museli některé zápasy odchytat hráči z pole. Výkony týmu tak byly v průběhu podzimu velmi 

kolísavé, a i časté zranění brankáře mělo vliv na to, že herně ani výsledkově se žádný progres neuskutečnil. 

Nezvládli jsme především závěr podzimu, kdy jsme zbytečně ztráceli body s relativně slabšími soupeři. 

Nakonec nám po podzimu patří až 9. pozice v celkem 12-ti členné tabulce a to určitě není důvod ke 

spokojenosti. Tady nás čeká ještě hodně práce. Pozitivní ale bylo zapojení několika dorostenců do kádru 

mužů, kteří v zápasech, ve kterých nastoupili sbírali cenné zkušenosti. Byli to Pavel Loprais, Roman Kozák a 

Tomáš Polanský.  

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 ve Vracově zorganizovat Turnaj za účasti dalších 3 družstev z okolí. Pro utužení kolektivu 

pořádají hráči také každý rok tradiční jarní zabíjačku v areálu Cihelná. 

ÚČAST NA TURNAJÍCH 

McDonald´s Cup 

Jako každoročně, tak i v loňském roce jsme se ve spolupráci s Masarykovou základní školou zúčastnili již 20. 

ročníku tohoto turnaje, který je organizován pro žáky základních škol. Oproti roku 2016 se nám do krajského 

finále v Brně podařilo probojovat pouze s kategorií 3 – 5. třída, která však dokázala projít až finále, kde 

nejtěsnějším rozdílem 0:1 podlehli výběru pořádající sportovní školy ZŠ Janouškova. 

E-on Junior cup 

E.ON Junior Cup je turnaj malých fotbalistů do 10 let. Každý ročník je rozdělen na kvalifikační turnaje a Velké 

finále. V roce 2017 se konal již 13. ročník. Naši borci se v základním kvalifikačním kole v silné konkurenci 

větších i známějších oddílů umístili ve středu startovního pole a na postup nedosáhli. 

Sixteen cup Hranice na Moravě 

Fotbalový turnaj rovněž pro kategorie přípravek ve věku 7-10 let. Jsme již tradičním účastníkem tohoto 

turnaje od prvního ročníku. Naši chlapci se zde neztratili ani v konkurenci přípravek prvoligových týmů a 

nasbírali mnoho cenných zkušeností. 

DALŠÍ AKCE ORGANIZOVANÉ KLUBEM 

Pouliční turnaj o „Salátovou mísu“ 
Na prvním místě je třeba zmínit již tradiční pouliční turnaj dospělých družstev Městečka, Osmeku, Starců a 

Čaganova „O salátovou mísu“. V roce 2017 byl tento pravidelný turnaj dospělých rozšířen i o turnaj pro 

mládež ve věku 10 – 16 let. Toto rozšíření se setkalo s pozitivním ohlasem. 
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Letní soustředění 
Uprostřed prázdnin klub pravidelně pořádá Letní soustředění mladých fotbalistů, a to zvlášť pro kategorii 

mladší a starší žáci a zvlášť pro kategorie přípravek, Soustředění pro žáky proběhlo tradičně v autokempu 

Ježov v délce 4 dnů, kdy pro tréninky bylo využíváno místní hřiště TJ Ježov. 

Letní soustředění našich přípravek bylo zpestřeno účastí stejně starých fotbalistů z družební obce Močenok, 

kdy na závěr soustředění byl zorganizován i turnaj. Vyvrcholením akce byla pak společná návštěva ligového 

utkání v Uherském Hradišti mezi FC Slovácko a FK Jablonec. Vybraní účastníci soustředění měli tu čest 

doprovázet ligové fotbalisty na trávník a o přestávce sehráli přátelské miniutkání se stejně starými dívkami 

z klubu FC Slovácko. 

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

Jedná se o nové, cílené tréninkové metody mladých fotbalistů. Jelikož cena jednoho kurzu v akademii je 

3000,-Kč, rozhodl se klub přispět našim přihlášeným účastníkům částkou 1000,- Kč, aby se kurz stal pro ně 

dostupnější. 

Ples sportovců 
V lednu 2017 jsme ve spolupráci s TJ Sokol Vracov uspořádali již tradiční 5. Ples sportovců spojený 

s oceněním pro nejlepší sportovce z jednotlivých oddílů a úspěšné sportovní reprezentanty našeho města i 

z oddílů mimo Vracov. Ples si již získal své stále místo v kalendáři kulturních akcí města Vracova a my určitě 

v této tradici budeme i nadále pokračovat 

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   6.3.2018 

 

Schváleno na Valné hromadě dne 9.3.2018 Petr Mezihorák 

předseda klubu 


