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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 2018 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 

Kontrolní 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. 

Kontrolní komise pracovala ve složení: 

Řihák Libor   předseda 

Štěrba 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 2018 A JEJICH NAPLNĚNÍ 

✓ Získat dotace na činnost od MŠMT a Jihomoravského kraje 

✓ Pokračovat v pravidelném vzdělávání trenérů 

✓ Zapojení moderních tréninkových metod do výchovy hráčů 

✓ Stabilizovat tým mužů a pokusit se o postup do Okresního přeboru 

✓ Pokračovat a rozšířit spolupráci s TJ Vlkoš 

✓ Zvýšení počtu členů náborem a propagací FC 

✓ Uspořádat mezinárodní fotbalový turnaj za účasti týmů z družebních obcí Města Vracov 

✓ Pokračovat v tradici pořádání Pouličního turnaje „O salátovou mísu“ 

✓ Pokračovat ve spolupráci s městem Vracov 

Získávání dotací na činnost od státních organizací 

V roce 2018 jsme podávali žádosti o dotace u Města Vracov, Jihomoravského kraje a Ministerstva pro školství, 

mládež a tělovýchovu. Obsah projektů se pro každou žádost lišil. Zatímco u Města Vracov jsme žádali  

o prostředky na běžnou činnost klubu, u žádosti pro Jihomoravský kraj byly hlavním tématem peníze na letní 

soustředění mladých fotbalistů a u MŠMT tvořily hlavní část požadovaných financí odměny pro dobrovolné 

trenéry.  

Uspěli jsme se všemi žádostmi a do pokladny klubu tak přibylo 200 000,00 Kč z Města Vracov, 103 220,00 Kč 

z MŠMT a 66 000,00 Kč z Jihomoravského kraje. Na pořádání mezinárodního soustředění a fotbalového turnaje 

družebních obcí poskytlo město mimořádnou dotaci ve výši 110 000,00 Kč, která pokryla náklady spojené 

s ubytováním a stravováním účastníků. Dalším zdrojem finančního zabezpečení jsou příspěvky od sponzorů  

a dlouhodobých partnerů klubu ze soukromého sektoru a samozřejmě členské příspěvky.  
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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. Pro bezproblémové zabezpečení chodu všech družstev je však 

trenérů stále nedostatek. 

Zapojení moderních tréninkových metod do výchovy hráčů 

Za aktivního přispění především Jiřího Šafáře a Oldřicha Bábíka pokračoval klub v jarní části sezóny ve 

spolupráci s profesionálním trenérem mládeže p. Ladislavem Trávníkem v rozvíjení individuálních technických 

dovedností mladých hráčů. Zkušenosti získané spoluprací s tímto profesionálním trenérem pak naši trenéři 

postupně přenášeli do běžného tréninkového procesu. Klub i v tomto roce přispíval našim přihlášeným 

účastníkům částkou 1000,- Kč na jeden kurz v počtu 10 lekcí.  Zájem od dětí i od rodičů však postupně opadal 

a na podzim se tedy již žádný kurs Coerver ve Vracově neuskutečnil. 

Stabilizovat tým mužů 

Jarní část sezóny se nesla ještě stále ve starém duchu, kdy jsme se před každým zápasem strachovali, zda se 

nám vůbec podaří sestavit kompletní tým pro utkání. I proto jsme začali do zápasů zapojovat dorostence Pavla 

Lopraise a Filipa Vrážela. 

V letním přestupovém termínu se nám podařilo získat několik nových hráčů a podzimní část sezóny tak byla 

pro vedoucího mužstva Radka Zajace konečně klidnější. Ke každému zápasu podzimní části měl k dispozici  

i několik náhradníků a tím pádem i výkony mužstva byly stabilnější. Pozitivní zprávou pro tým mužů může být 

i to, že se v dorostu postupně objevují noví hráči, kteří by nám mohli pomoci v jarní části sezóny tým mužů 

rozšířit a omladit. 

Pokračovat ve spolupráci s TJ Vlkoš 

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

dětí se přihlašují do pravidelných soutěží pod společným názvem FKM Morava. Bohužel však tíha vedení 

spojených družstev zůstává nyní především na našem klubu. Ze strany Vlkoše se nepodařilo zajistit dostatek 

trenérů, a tak s výjimkou dorostu a přípravky, kde se aktivně zapojují Jitka Chytilová a Jarka Slavíčková, zajištují 

chod společných týmů pouze trenéři FC VRACOV. Proto tento úkol nelze považovat za splněný a před novým 

výborem stojí otázka, zda tuto spolupráci i nadále podpoří nebo bude zvažovat nabídku na spojení se 

sousedním TJ Bzenec. Prioritním úkolem by však i nadále mělo být zajistit stabilní fotbalovou základnu  

a úroveň hráčů pro postupné doplnění družstva dospělých zejména vlastními odchovanci. 

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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Uspořádání mezinárodního soustředění a turnaje mladých fotbalistů 

Díky obětavosti nejen členů klubu, ale i jejich rodinných příslušníků, se obě akce podařilo uskutečnit v plném 

rozsahu a k maximální spokojenosti všech zúčastněných. Díky patří i Městu Vracov za finanční pomoc a Veřejně 

prospěšným službám za spolupráci a podporu.  

Pokračovat v tradici pořádání Pouličního turnaje „O salátovou mísu“ 

I tento úkol byl naplněn a kromě tradičního turnaje dospělých byl klubem uspořádán po zkušebním ročníku  

i oficiálně první ročník tohoto turnaje pro mládež. S propagací akce nám pomohla Masarykova základní škola, 

účast byla v obou vypsaných kategoriích velmi dobrá a podle zájmu předpokládáme, že i tato akce se zařadí 

mezi tradiční akce pořádané naším klubem. 

Pokračování ve spolupráci s městem Vracov 

Spolupráce s Městem Vracov je na dobré úrovni a díky městu a jeho organizaci Veřejně prospěšných služeb je 

areál Městského stadionu, kde náš klub působí, dobře udržován. Přesto se nám v průběhu roku nepodařilo 

vyhnout drobným konfliktům se správcem areálu, který ne vždy dostatečně respektoval přání a potřeby 

našeho klubu tak, jak bylo s městem při předání stadionu dohodnuto. Tady je třeba jednoznačně zlepšit 

komunikaci a jasněji definovat odpovědnosti jednotlivých stran tak, aby se podobné situace neopakovaly. 

Město v současné době dokončuje projektovou dokumentaci na výstavbu nového sportovního zázemí, která 

by měla být zakončena vydáním řádného stavebního povolení. Stavební povolení je totiž nezbytnou 

podmínkou pro to, abychom mohli žádat dotace na výstavbu. Bez dotací se Město Vracov do výstavby 

v nejbližší době zřejmě nepustí. 

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 872 313,00 Kč 

a výdaje 746 640,00 Kč. Oproti loňskému roku, který skončil ztrátou ve výši 137 437,00 Kč, jsme tento rok 

dosáhli přebytku 125 673,00 Kč. Podrobné výsledky je možno si prohlédnout v účetní uzávěrce za rok 2018, 

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 obsazenu většinu týmů již pouze trenéry z Vracova. Z Vlkoše nám aktivní přístup 

k mládeži pomalu mizí a Jarka Slavíčková přes veškerou snahu na to sama stačit nemůže. 

Mini přípravka – děti 4-6 let 
Trenéři  Petr Mezihorák, Jarka Slavíčková 

Trénink  3x týdně 

Při trénincích trénují převážně 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 
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turnaje. Ve spolupráci s mateřskou školou a základní školou každoročně pořádáme pro nejmenší děti od 5 – 8 

let fotbalový nábor. 

Mladší přípravka 8 – 9 let 
Trenéři  Jaro 2018  Stanislav Lunga, Miroslav Mívalt 

Podzim 2018   Petr Mezihorák, Bronislav Chovanec, Jarka Slavíčková 

Tréninky 3x týdně 

V jarní části sezony 2018 bylo do pravidelných soutěží přihlášeno jen jedno družstvo mladší přípravky, které 

hrálo Okresní přebor. Protože se oficální tabulky v této kategorii nevedou, lze jen říci, že naše mužstvo se řadilo 

do popředí družstev Okresního přeboru.  

Před podzimní částí mistrovské soutěže 2018/2019 převzal tým mladší přípravky a minipřípravky Petr 

Mezihorák. Tato změna byla vynucena odchodem obou trenérů, kteří se tomuto týmu doposud věnovali. 

Stanislav Lunga odešel i se svým synem do Kyjova a Miroslav Mívalt ukončil činnost z pracovních důvodů. 

Tréninky probíhaly nejdříve třikrát týdně a to pondělí, středa ve Vracově a v pátek ve Vlkoši. Později byly  

i páteční tréninky jenom ve Vracově, protože postupem času přicházelo více a více nových hráčů z Vracova a 

přepravovat je všechny do Vlkoše by bylo nereálné. Vlkoš měl tedy tréninky samostatně a kdo chtěl přijel do 

Vracova. Kádr týmu tvoří u mladší přípravky hráči narození v roce 2010 až 2011, u minipřípravky pak 2012  

a mladší.  

Starší přípravka 10-11 let 
Trenéři  Jaro 2018  Leoš Fridrich, Martin Londin 

Podzim 2018  Leoš Fridrich, Martin Londin  

Trénink  3x týdně 

V této kategorii máme již tradičně v soutěžích dvě družstva. „A“ družstvo hraje Okresní přebor a „B“ družstvo 

Okresní soutěž.  

Během zimní přípravy se náš tým zúčastnil zimní Okresní halové ligy, která v případě starší přípravky probíhala 

již od listopadu turnajovým způsobem za účasti celkem 18. týmů!!! Našemu týmu starší přípravky se po 

dlouhodobé části soutěže podařilo probojovat do finálové osmičky nejlepších týmů, kde se umístil na celkovém 

5. místě. Celá halová liga byla ovšem zakončena až finálovým turnajem, kde se již hrálo atraktivním 

vyřazovacím systémem. Zde se nám podařilo postoupit až do finále, kde jsme podlehli výběru FK Hodonín  

a obsadili nakonec celkové 2. místo. 

V jarní části sezóny 2017 – 2018 oba naše týmy hrály velmi dobře a celkově se umístily v obou soutěžích na 3. 

místě.  

Podzimní část nové sezóny jsme zahájili s početným kádrem 25 dětí, i proto jsme opět v této kategorii přihlásili 

do soutěže dva týmy, tak aby všechny děti měly možnost si zahrát mistrovská utkání. Zkušenější hráči „A“ týmu 

dostali šanci změřit své síly se zkušenými a kvalitními týmy v okresním přeboru a všichni ostatní mají možnost 

si zahrát v okresní soutěži.  Po podzimní části je A-tým na druhém místě Okresního přeboru za vedoucím 

týmem Miravy.  

V B-týmu dostali možnost všichni, kdo chodí trénovat a mají chuť si zahrát mistrovské zápasy. Příležitost dostali 

i hráči z mladší přípravky, ale občas nám vypomohli i kluci z „A“ týmu. Výsledky byly proto velmi nevyrovnané 

a tým skončil po podzimu v dolní polovině tabulky. To však pro nás není určující, neboť hlavním cílem B-týmu 
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je především dávat příležitost všem hráčům, kteří se pravidelně zúčastňují tréninků bez ohledu na jejich 

fotbalové dovedosti. Naší prioritou je „zapálit“ děti pro pohyb a sport. 

Mimo soutěžní zápasy se naše družstva přípravek účastní mnoha turnajů a přátelských utkání a některé z nich 

i pořádáme. 

Mladší žáci 
Trenéři  Jaro 2018  Oldřich Bábík, Jiří Šafář 

Podzim 2018  Oldřich Bábík 

Tréninky 3x týdně 

Tradičně jsme se v zimní části přípravy zúčastnili Okresní halové ligy pořádané OFS Hodonín. Na turnaji nám o 

skóre unikla finálová skupina, a tak jsme nakonec obsadili deváté místo.  

Po podzimní části sezony 2017-2018 jsme byli v Krajském přeboru na předposledním 9. místě se ziskem 7 bodů. 

Na jaře jsme zde pak sehráli většinu naprosto vyrovnaných zápasů i se zkušenějšími soupeři a podařilo se nám 

v soutěži zachránit. Zklamání však přišlo později, kdy Krajský fotbalový svaz provedl reorganizaci soutěží a na 

podzim jsme museli začínat opět v Okresním přeboru.  

Podzim v Okresním přeboru se nám vydařil, i když některé zápasy nebyly herně až tak přesvědčivé, jak jsme 

očekávali. Aktuálně jsme v tabulce na 2. místě se ztrátou 2 bodů na vedoucí tým Velké nad Veličkou. Postup 

do krajské soutěže díky postavení starších žáků vypadá velmi reálně, ale abychom zde uspěli, měli bychom již 

na jaře družstvo v utkáních doplňovat hráči ze starší přípravky, aby získávali zkušenosti.  

Starší žáci 
Trenéři  Jaro 2018  Mezihorák Petr, Miroslav Zmeškal, Miroslav Červinka 

Podzim 2018  Jiří Šafář 

Tréninky 3x týdně 

Zimní příprava byla zpestřena naší účastí v Okresní halové lize starších žáků. Tato halová liga je složena 

z několika turnajů v základní části a vyvrcholí vždy závěrečným turnajem, který rozhoduje o konečném pořadí. 

Náš tým se bohužel díky nepříliš dobrým výkonům umístil po základní části až ve druhé polovině tabulky, a tak 

bojoval ve skupině o 7. až 12.místo. Díky zlepšeným výkonům v posledním kole jsme nakonec obsadili konečné 

9.místo, které pro nás bylo ale zklamáním. 

Po nevalných výsledcích z podzimu a docela zlepšeném jaru asi můžeme konstatovat, že celá sezóna 2017-

2018 byla pro náš tým víceméně zkouškou v systému hry na velké hřiště 10+1, navíc v krajské soutěži. Některá 

utkání se nám podařila, některá moc ne. V jarní části jsme vždy odehráli dobrá utkání proti silným soupeřům, 

i když bez bodového zisku. Proti slabším soupeřům to nebylo až na utkání proti Rohatci příliš dobré a kvalitní. 

Jako by jsme se vždy přizpůsobili soupeři. O lepší výsledky nás připravila především špatná koncovka, když 

jsme byli druhým nejméně produktivním týmem v počtu vstřelených gólů. Oproti tomu je ale potřeba 

vyzvednout to, že v počtu obdržených gólů jsme skončili na pátém místě tabulky. I když jsme soutěž teoreticky 

zachránili, byli jsme po letním administrativním zásahu Krajského fotbalového svazu přeřazeni zpět do 

okresních soutěží.  

Jirka Šafář, který tým převzal na podzim, mohl stavět na zkušenostech, které hráči získali v Krajském přeboru. 

Oproti krajské soutěži jsme se zde ale museli vrátit ke hře 7+1, což je na škodu především rozvoji kombinačních 

a taktických schopností hráčů. Družstvo na podzim neprohrálo a zaslouženě je na prvním místě tabulky. Je tedy 

velmi pravděpodobné, že se nám opět podaří vybojovat postup do krajské soutěže. Ale s vědomím, že jádro 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA FC VRACOV Z.S. | 2018   Strana 10 

současného týmu bude od příští sezóny nastupovat už za dorost, musíme v průběhu jarní části soutěže 

zvládnout včasné začlenění mladších žáků do kádru tak, aby naše další sezóna v krajské soutěži nebyla jen 

krátkou epizodou. 

Dorost 
Trenér  Bronislav Chovanec, vedoucí Jitka Chytilová 

Tréninky 3x týdně 

Ani dorostencům jaro 2018 příliš nevyšlo. Po vcelku vydařeném podzimu jsme jaro začali 3 prohrami v řadě,  

a i nadále se lepší výkony se střídaly s horšími. Nakonec jsme se celkově umístili až na 4.místě tabulky 

s výraznou ztrátou na postupující Dambořice i druhý KEN Veselí nad Moravou. Celkem tedy v sezóně 2017-

2018 dorostenci zaznamenali 9 vítězství, 1 remízu a 6 proher, získali 28 bodů při výsledném skóre 50:29. 

Do podzimní části sezóny 2018/2019 tým vstupoval s odhodláním poprat se o postup do krajské soutěže. Náš 

kádr nedoznal výraznějšího oslabení, ba naopak, takže cíl se jevil jako reálný. Vzhledem k nízkému počtu týmů 

se podzim odehrál dvoukolově každý s každým. Po prvním kole jsme se dělili o první příčku s FC Lipov, ale 

druhé podzimní kolo přineslo z naší strany několik zaváhání a přesto, že se náš tým nachází na 2. místě, bodová 

ztráta na první místo narostla na 8 bodů. Avšak stále nic není definitivně rozhodnuto. Tým je odhodlaný na 

jaře ještě zabojovat a maximálně to týmu FC Lipov znepříjemnit. 

Družstvo dospělých 
Trenér 

Jaro 2018  Pavel Kristoň, Radek Zajac 

Podzim 2018  Radek Zajac  

Tréninky  2x týdně 

Jarní část sezony byla výsledkově jako na houpačce. Příčiny je třeba hledat především ve vynucené velké rotaci 

hráčů, nezájmem hráčů o tréninky a také situacemi, kdy za často zraněného brankáře museli zaskakovat hráči 

z pole nebo asistent trenéra Radek Zajac. Konečné 6. místo v tabulce III.A třídy bylo asi maximem, čeho se za 

těchto podmínek dalo dosáhnout. 

V létě se především aktivitou Radka Zajace podařilo tým ať už přestupy nebo návraty bývalých hráčů rozšířit 

tak, že v průběhu podzimní části, až na jednu výjimku, byl trenérovi k dispozici dostatečný počet hráčů. Velkým 

přínosem byl přestup brankáře Adama Zálešáka, čímž se nám podařilo vyřešit dlouhodobé problémy na tomto 

postě. Možnost hokejového střídání a tím i udržení tempa hry po celou dobu zápasu se pak projevilo i na 

výsledcích. Tým drží po podzimu 3. místo, kdy má stejně bodů jako druhé Násedlovice a čtvrtý Nesyt Hodonín. 

Tahounem a nejlepším střelcem týmu je Lukáš Říha, který se po podzimní části dělí o první místo v počtu 

vstřelených branek s Josefem Anovčinem z FK Hodonín. Na jaře trenér počítá kromě dorostenců Pavla Lopraise 

a Matěje Svobody, kteří odehráli už celou podzimní část, s postupným zapojováním dalších dorostenců ročníku 

2001 do přípravných a soutěžních zápasů. Průměrný věk týmu mužů je 24,5 let. Stále však přetrvává problém 

s účastí na trénincích, a proto se většina tréninků mužů odehrává společně s dorostenci. 

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 mezinárodní turnaj za účasti dalších 3 družstev. Pro utužení 

kolektivu pořádají hráči také každý rok tradiční jarní zabíjačku v areálu Cihelná. 
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ÚČAST NA TURNAJÍCH 
Hráči FC Vracov a FKM Morava se zúčastňují v průběhu sezóny mnoha turnajů pořádaných především 

regionálními kluby okresů Hodonín, Břeclav a Uherské Hradiště. Nelze je zde všechny zmínit a popsat, a tak 

prostor ve výroční zprávě dáváme především turnajům s krajským, národním či mezinárodním významem.  

McDonald´s Cup 

Jako každoročně, tak i v loňském roce jsme se ve spolupráci s Masarykovou základní školou zúčastnili již 21. 

ročníku tohoto turnaje, který je organizován pro žáky základních škol. S mladší kategorií se nám podařilo 

probojovat přes okrskové a okresní kolo až do krajského finále, kde jsme obsadili výborné 4. místo. Starší 

kategorie se do krajského kola neprobojovala. 

Frankopan CUP Chorvatsko 

Koncem srpna se kategorie Starší přípravky zúčastnila silně obsazeného turnaje mládeže v chorvatském městě 

Andrijaševci. Tohoto turnaje se zúčastnilo 24 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin po 6, kde první 2 mužstva 

z každé skupiny postupovala do finálové fáze turnaje. Ostatní týmy ze skupin hrály o celkové umístění. Postup 

do finálové fáze jsme vybojovali, ale pak se začala projevovat únava z náročného programu i vysokých teplot, 

které zde panovaly. Přesto se nám podařilo vybojovat v této silné konkurenci konečné 8. místo.  

Partner Cities Cup 2018 - Kuřim 

Silně obsazený mezinárodní turnaj pro starší přípravku (Niepolomice (PL), Stupava (SR), který pořádá město 

Kuřim. Opět se nám podařilo postoupit ze základní skupiny do vyřazovacích bojů kde jsme po prohraném 

semifinále bojovali o konečné 3. místo. I vinou zranění klíčových hráčů a únavy jsme nakonec skončili těsně za 

domácími na 4. místě, ale i toto umístění bylo vzhledem k silné konkurenci 12 týmů úspěchem. 

Kobylí Cup 2018 

Celodenní turnaj pro starší přípravku, který se uskutečnil 9. 6. 2018 v Kobylí. Po výborných výkonech, prohra 

až ve finále a konečné 2. místo. 

LORD cup Rýmařov 

Těsně před prázdninami se mladší žáci zúčastnili mezinárodního turnaje v Rýmařově, kde v silné konkurenci 

obsadili desáté místo. 

Maracana cup Veselí nad Moravou 

Po ukončení jarní sezóny se mladší žáci zúčastnili dalšího mezinárodního turnaje ve Veselí nad Moravou. 

V úvodu turnaje si spolehlivě zajistili postup ze skupiny do finálové části, kde po penaltovém rozstřelu skončili 

na celkovém čtvrtém místě. 

DALŠÍ AKCE ORGANIZOVANÉ KLUBEM 

Mezinárodní turnaj “MORAVA CUP“ 
Největší akcí organizovanou v minulém roce naším klubem se stalo společné prázdninové soustředění našich 

mladých fotbalistů s fotbalisty z družebních obcí slovenského Močenoku a chorvatského Andrijaševci. Celé  

4-denní soustředění bylo zakončeno turnajem pro kategorie Starší přípravky a Mladších žáků, kterých se 

zúčastnily i týmy ze sousedních oddílů TJ Slovan Bzenec a FC Veselí nad Moravou. V obou kategoriích nakonec 
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po zásluze zvítězily děti z Chorvatska a na krásných druhých místech, také v obou kategoriích, se umístily naše 

děti z FKM MORAVA. Během turnaje bylo k dispozici bohaté občerstvení, tombola pro děti a na vedlejším 

fotbalovém hřišti probíhaly fotbalové dovednostní soutěže, jejichž vítězové byli rovněž oceněni. 

Pouliční turnaj o „Salátovou mísu“ dospělých 
Na prvním místě je třeba zmínit již tradiční pouliční turnaj dospělých družstev „O salátovou mísu“, který 

probíhá mezi jednotlivými čtvrtěmi Vracova - Městečka, Osmeku, Starců a Čaganova. Všechny týmy se 

tentokráte sešly v dostatečném počtu, a tak nebylo nutné některé hráče mezi týmy přesouvat. Do 

semifinálových skupin byly nalosovány dvojice Městečko – Osmek a Starce- Čaganov. Z těchto zápasů se do 

finále se probojovaly týmy Osmeku a Starců a konečným vítězem tohoto ročníku se stal tým STARCE, který na 

vítězství dosáhl po 7 letech.  

Pouliční turnaj o „Salátovou mísu“ mládeže 

Mladší děti 

V mladší kategorii se sešlo 32 dětí a po rozdělení podle okrsků - Osmek, Starce, Čaganov, Městečko - se mohlo 

začít. Je třeba zmínit, že největší počet i fotbalová kvalita se sešla za Čaganov a tak jsme z tohoto okrsku tři 

zkušené hráče „přestěhovali“ po jednom do každé další čtvrti. Ostatně i v kategorii dospělých se běžně hráči 

mezi okrsky půjčují a turnaj byl tak aspoň vyrovnanější. Hrálo se na dvou hřištích současně systémem každý 

s každým 2x 18 minut s počtem hráčů 5+1, takže všechny týmy byly stále ve hře. Fotbalisté i nefotbalisté, malí 

i velcí, kluci i holky, všichni se snažili a bojovali a bylo k vidění spoustu parádních fotbalových akcí a padalo 

hodně branek. Vítězem turnaje se nakonec stal tým Osmeku. 

Starší děti 

Ve starší kategorii se sešlo 29 dětí, a po rozdělení podle okrsků: Osmek, Starce, Čaganov, Městečko se muselo 

provést spojení dětí z okrsků Osmek a Městečko, kdy vznikl tým s názvem Osmečko :-) a mohlo se začít. Hrálo 

se na jednom hřišti, systémem každý s každým, 2x 20 minut, s počtem hráčů 7+1, takže jeden tým měl vždy 

volno ke sledování právě probíhajícího utkání. Celkovým vítězem této kategorie se stal tým OSMEČKO. 

Letní soustředění přípravek 
Uprostřed prázdnin klub pravidelně pořádá Letní soustředění mladší a starší přípravky. Soustředění tento rok 

proběhlo za účasti stejně starých fotbalistů z družebních obcí Močenok a Andrijaševci. Soutředění bylo 

organizačně velmi náročné, neboť celkový počet účastníků včetně trenérů byl cca 125. Ačkoli celá organizace 

akce ležela na bedrech klubu, je nutné říci, že bez podpory Města Vracov by nebylo možné takto rozsáhlé 

soustředění ani závěrečný turnaj Morava Cup uskutečnit. 

Letní soustředění žáků 
Tým starších žáků doplněný i některými hráči z mladších žáků se v termínu 21. až 25. 7. 2018 zúčastnil 

tradičního letního prázdninového soustředění v autokempu v Ježově. Kromě fotbalových tréninků a jednoho 

přípravného utkání proti domácímu týmu jsme se věnovali také dalším různým pohybovým aktivitám a 2x jsme 

navštívili koupaliště v Těmicích. Po celou dobu probíhala bodovací soutěž jednotlivců, která byla vyhodnocena 

večer před ukončením soustředění. Všichni pak dostali zasloužené odměny. Soustředění bylo zakončeno 

tradičním táborákem.  Jako vedoucí a trenér se soustředění zúčastnil Petr Mezihorák, kterému pomáhali 

Miroslav Zmeškal a Bronislav Chovanec. 
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Coerver Akademie 
Již na jaře jsme zaznamenali mezi hráči opadající zájem o tyto kursy. Příčin bylo asi více. Některým hráčům 

nevyhovoval přísný režim a nutný dril, některým rodičům se možná kursovné, i přes příspěvek klubu, zdálo 

stále vysoké, a tak na podzim se již žádný další tréninkový kurs Coerver nerozjel. Je to určitě škoda, neboť na 

hráčích, kteří tento kurs absolvovali, byl vidět zřetelný posun v jejich technických dovednostech a v ovládání 

míče i za plné rychlosti. Určitě ještě v budoucnu zkusíme tuto metodu znovu vrátit do tréninkového procesu.  

Ples sportovců 
V lednu 2018 jsme pod naší hlavičkou ve spolupráci s TJ Sokol Vracov uspořádali již tradiční 6. Ples sportovců 

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

města i z oddílů mimo Vracov. Díky získanému živnostenskému listu jsme tentokráte mohli zajistit občerstvení 

v plném rozsahu vlastními silami, a i proto byl tento ples pro nás poprvé ziskovou akcí. V roce 2019 se budeme 

na organizaci plesu podílet opět jen jako spolupořadatel. 

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. 

 

Sestavil Výkonný výbor FC Vracov na své schůzi dne 22.2.2019 

 

 

Schváleno na Valné hromadě dne 1.3.2019 Petr Mezihorák 

předseda klubu 
















