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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 2020 se Valná hromada rozhodla doplnit nové 2 členy do Výkonného výboru, který nyní pracuje 

v následujícím složení: 

Mgr. Bronislav Chovanec předseda  Mezihorák Petr   místopředseda 

Kudlík Jiří   sekretář  Ing. Šmýd Ladislav  hospodář výboru 

Mgr. Gaspar Ivo  člen výboru  Jiří Šafář   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  Ing. Petr Jandásek  člen výboru 

Hrabec Roman   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 nadále pracuje v tomto složení:  

Řihák Libor   předseda 

Ing. Leoš Fridrich  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 2020 A JEJICH NAPLNĚNÍ 

- zajistit chod klubu na další období 

- pokračovat ve spolupráci s MěÚ Vracov a VPS Vracov 

- pokračovat a zlepšovat systém práce s mládeží v rámci sdružení FKM MORAVA včetně získávání 

nových trenérů a organizačních pracovníků 

- rozšířit spolupráci sdružení FKM MORAVA o fotbalový klub TJ Slovan Bzenec z.s. v kategoriích 

přípravek a žáků 

- zajistit řádný výběr členských příspěvků 

- uspořádat 9.ples sportovců společně s TJ Sokol Vracov a TK Vracov dne 23.1.2021 

- zveřejnit zprávu kontrolní komise do 30.4.2020 na internetových stránkách klubu 

(www.fcvracov.cz) 

- uspořádat tradiční pouliční turnaj dospělých a 4.ročník dětského turnaje společně 13.6.2020 

Zajištění chodu klubu pro další období 

Jako každoročně i v roce 2020 jsme podávali žádosti o dotace u Města Vracov, Jihomoravského kraje i 

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 s žádostmi u Města Vracov a MŠMT. Jihomoravský kraj naší žádosti bez dalšího zdůvodnění 

nevyhověl. Do pokladny klubu tak přibylo 240 000,00 Kč z Města Vracov a 215 600,00 Kč z MŠMT. Dalším 

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

sektoru a samozřejmě členské příspěvky.  

http://www.fcvracov.cz/
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Spolupráce s firmou Moravia Systems a.s. pokračovala i v tomto roce a její zástupce byl na Valné hromadě 

klubu dovolen do Výkonného výboru tak, by mohl ze své pozice lépe dohlížet na účelné vynaložení jejich 

finančního příspěvku a celkové hospodaření klubu.  

Pokračovat ve spolupráci s Městem Vracov a VPS Vracov  

Spolupráce s Městem Vracov se drží stále na velmi dobré úrovni a díky městu a jeho organizaci Veřejně 

prospěšných služeb (VPS) je areál Městského stadionu, kde náš klub působí, dobře udržován. V tomto roce se 

podařilo s přispěním města zbudovat automatické závlahy i na tréninkovém hřišti a částečně dorovnat povrch, 

což se příznivě projevilo na kvalitě hrací plochy. Město v měsíci srpnu podalo žádost u MMR o investiční dotaci 

na zhotovení nového zázemí stadionu, podle již schváleného a dokončeného projektu, ale tato žádost byla 

bohužel zamítnuta. Bez získání podílu financí z veřejných zdrojů – dotace – se Město Vracov do tak velké 

investice zatím nechce pouštět. Budeme tedy doufat, že i v příštím roce se objeví nějaký titul, který by nám 

umožnil o spolufinancování projektu požádat. 

Zlepšovat systém práce s mládeží v rámci sdružení FKM MORAVA 

I v roce 2020 pokračovala spolupráce ve spojení mládeže se sousedním TJ Sokol Vlkoš pod společným názvem 

FKM Morava, ale nedostatek dětí, trenérů a váznoucí komunikace nás donutila uvažovat o novém spojení se 

sousedním TJ Bzenec. Tato spolupráce byla nakonec odsouhlasena i Valnou hromadou. Hlavním důvodem bylo 

zajištění dostatečného množství mladých hráčů pro krajské soutěže. Bohužel v oficiálních soutěžích smí 

figurovat jen spojení max. 2 klubů a proto bylo klubu TJ Sokol Vlkoš navrženo, aby své hráče převedl pod 

hlavičku FC Vracov s opcí na jejich bezplatný přestup zpět.  

V minulém roce se nám podařilo získat k mládeži další 2 trenéry z řad rodičů, kterým bylo nabídnuto získání 

patřičné licence. V současnosti má klub 8 trenérů s licencí C a 2 trenéry s licencí B.  

Rozšířit spolupráci sdružení FKM MORAVA o fotbalový klub TJ Slovan Bzenec 

Úkol z valné hromady se podařilo naplnit ještě před ukončením sezóny 19-20 a do nové sezóny 20-21 vstoupilo 

již nové sdružení Bzenec – Vracov. Sdružení klubů proběhlo v kategorii žáků a přípravek, dorost si každý klub 

zachoval samostatně. Kategorie dorostu a žáků hrají krajské soutěže, přípravky okresní. 

Zajistit řádný výběr členských příspěvků 

Výběr členských příspěvků není jednoduchá záležitost, ale organizačními opatřeními se daří podíl vybraných 

členských příspěvků navyšovat, viz finanční zpráva. 

Uspořádat 9. Ples sportovců ve spolupráci s TJ Sokol a TK Vracov 

Bohužel vzhledem k epidemické situaci a nastaveným omezením z nařízení vlády ČR bylo již na konci roku 2020 

zřejmé, že nebude možné tuto akci v plánovaném termínu 23.1.2021 uspořádat. Nezbývá nám než doufat, že 

v roce 2022 už bude společenský život opět v normálu a tradice plesů sportovců bude pokračovat. 

Zveřejnit zprávu Kontrolní komise na internetových stránkách FC Vracov 

Zpráva kontrolní komise byla zveřejněna na internetových stránkách FC Vracov společně s Výroční zprávou za 

rok 2019 1.4.2020. 

Pokračovat v tradici pořádání Pouličního turnaje „O salátovou mísu“ 

Turnaj se uskutečnil v sobotu 13.6. Počasí přálo, což se příznivě projevilo na počtu účastníků turnaje i diváků. 
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Dopoledne se odehrál turnaj dětí do 15 let, tentokrát poprvé ve 3 kategoriích. Bohužel ne ve všech kategoriích 
se sešel dostatečný počet účastníků, a tak namísto tradičních týmů, zastupujících jednotlivé čtvrti města 
Vracova, musely být vytvořeny v některých kategoriích i složené týmy. Důležitější pro pořadatele ale bylo, aby 
si fotbal zahráli všichni, kdo měli zájem bez ohledu na věk, a zda jsou členy FC Vracov nebo ne. A tento cíl byl 
naplněn. Všechny děti dostaly na závěr sladkou odměnu a vítězové i láhev „šampaňského“. 

V turnaji dospělých nás potěšilo, že kromě Starců se všechny ostatní týmy sešly v dostatečném počtu. Možnost 
častěji střídat byla vzhledem k velmi horkému počasí důležitou výhodou. Vítězem turnaje se stal tým Osmeku.  

HOSPODAŘENÍ KLUBU 

Hlavním cílem hospodaření klubu je především udržení vyrovnaného rozpočtu. V loňském roce byly celkové 

příjmy klubu ve výši cca 811 790 Kč a výdaje 721 128 Kč. Ztrátu z roku 2019 se podařilo částečně kompenzovat 

a věříme, že i do budoucna udržíme vyrovnané hospodaření. Nejvíce peněz se vynaložilo na odměny trenérům, 

speciální kurz fotbalových dovedností COERVER, fotbalové soustředění a samozřejmě sportovní vybavení 

(míče, dresy, tréninkové pomůcky). Podrobnější výsledky je možno si prohlédnout v příloze této Výroční 

zprávy. 

PŘEHLED TÝMŮ A VÝSLEDKY 

Náš klub měl v roce 2020 nasazeno v soutěžích celkem 6 mládežnických družstev a 1 družstvo dospělých. Mimo 

soutěže máme dvě družstva, a to nejmenší minipřípravku a v kategorii seniorů družstvo „Starých pánů“. 

Začátkem roku se naše mládežnické týmy zúčastnily zimní Okresní halové ligy, ale vzhledem k pandemii 

koronaviru byly některé finálové turnaje této ligy a bohužel i celá jarní část soutěží zrušena. 

V mládežnických kategoriích jsme jarní část soutěží dohrávali ve spojení s TJ Sokol Vlkoš pod společným 

názvem FKM Morava a do podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021 jsme vstoupili již ve spojení s oddílem 

TJ Slovan Bzenec. 

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

Trénink  2-3x týdně 

Při trénincích trénujeme převážně spolu s mladší přípravkou, a pokud měli naši soupeři v kategorii Mladší 
přípravky dostatek dětí stejného ročníku, tak jsme pro ně vždy nachystali další hřiště a zahráli si přátelák. Děti 
si tak zvykají postupně na to, jak se před zápasem správně obléct do dresů (samozřejmě za pomoci rodičů, bez 
kterých by to v této kategorii nešlo), jak se rozcvičit a jak samotný zápas probíhá. Před zápasem a po zápase 
se pozdravit se soupeřem a poděkovat mu za hru. Získané zkušenosti se dětem budou určitě hodit, vždyť příští 
rok řada z nich bude hrát už opravdové mistráky. 
 

Mladší přípravka - 8 – 9 let 
Trenéři  Jaro 2020  Petr Mezihorák, 

Podzim 2020   Petr Mezihorák, Martin Londin, Jaroslav Lunga 

Tréninky 2-3x týdně 

 

Jarní část sezóny se kvůli pandemii nedohrávala a po letních prázdninách nám začala nová sezóna 2020/2021 
už ve spolupráci s TJ SLOVAN Bzenec. Obě přípravky v mistrovské sezóně 2020/21 díky spojení byly schopné 
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postavit dva týmy a zapojit se do dvou mistrovských soutěží. Starší děti v obou kategoriích hrály náročnější 
Okresní přebor, ostatní děti si zahrály Okresní soutěž. 
Tréninky probíhaly dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, střídavě jeden týden ve Vracově a další týden ve 
Bzenci. Mimo klasické tréninky pokračoval ve Vracově také Coerver trénink, kde musíme kluky pochválit za 
snahu a trpělivost. 

Okresní Přebor 

Po prvních dvou zápasech nás oslabila nemoc u některých hráčů, tak jsme museli sáhnout i do mladších 
ročníků, abychom mohli zápasy odehrát. Oba šikovní kluci r. 2014, Eliášek Lukeš i Maty Homola, se do týmu 
zapojili skvěle a byli plnohodnotnými členy týmu. Kluky bych chtěl moc pochválit za výkony, snahu a úžasnou 
hru, kterou na hřišti předváděli. Dobré herní výkony se odrazily i na výsledcích. Z osmi odehraných zápasů 
prohráli pouze jediný. 

Okresní soutěž 

V této soutěži nám šlo především o to, aby si dostatečně zahrály všechny děti, které chodí poctivě trénovat. 
Nastupovaly zde mladší děti, z nichž většina s fotbalem teprve začíná, proto některá utkání proti starším a 
zkušenějším soupeřům končily dvouciferným „přídělem“, ale i my jsme dokázali střílet branky, a dokonce se 
nám povedlo i jedno dramatické utkání vyhrát. 
 

Starší přípravka - 10-11 let 
Trenéři  Jaro 2020  Roman Hrabec, Miroslav Mívalt 

Podzim 2020  Roman Hrabec, Jiří Mlýnek  

Trénink  3x týdně 

 

Vzhledem k plánovanému spojení s klubem TJ SLOVAN Bzenec jsme do zimní Okresní halové ligy postavili 2 

týmy – Modrý a Bílý. Na začátku turnaje bylo přihlášeno 20 týmů. Po odhlášení čtyř celků – z Holíče, Gbel, 

Kyjova B a Prušánek B – došlo k posunům v tabulce tak, že náš Modrý tým hrál velké finále a Bílý tým malé 

finále. Finále se kvůli pandemii uskutečnilo až v červnu na stadionu v Šardicích.  FKM Morava-Bílá v malém 

finále nakonec obsadilo až 8. příčku a celkově tedy 16. místo v turnaji. Modrý tým pak ve velkém finále obsadil 

celkově páté místo. 

Jarní část sezóny byla kompletně zrušena a teprve v průběhu měsíce června jsme mohli znovu začít tréninky a 
přípravu na novou sezónu, v rámci které jsme se zúčastnili i několika turnajů v okolí. Do sezóny 2020/2021 
jsme ve spojení s TJ Slovan Bzenec nasadili 2 týmy. Starší hráči této kategorie, převážně ročník 2010, hrají 
v podzimní části Okresní přebor a mladší ročník 2011 Okresní soutěž. Starší přípravku v podzimní části vedl 
trenérský tým ve složení Roman Hrabec, který současně plnil funkci i vedoucího mužstva a Jiří Mlýnek.  
V průběhu podzimu se k týmu připojila i asistentka Margita Hrabcová, bez jejíž pomoci by se organizace zápasů 
této části sezóny zvládala jen velmi těžce. Program podzimu byl totiž velmi nabitý a některé zápasy jsme museli 
odehrát i v pracovním týdnu a stalo se, že jsme dokonce odehráli i dva zápasy v jeden den!!  Komplikace 
nastaly, když po prvních zápasech nám začali z různých důvodů ubývat hráči, a tak zbývající hráči pak museli 
odehrát zápasy v obou soutěžích. A někteří ještě navíc museli vypomáhat i mladším žákům, kteří se potýkali 
s podobnými problémy. Tímto bych chtěl poděkovat všem těmto hráčům, že se hrdě postavili k této výzvě  
a pomohli nám vyřešit nedostatek hráčů ve dvou soutěžích. 

Podzimní část sezóny nám předčasně ukončilo vládní nařízení kvůli šíření covid-19, kdy nám chybělo dohrát 
jen pár zápasů. Oba týmy jak v Okresním přeboru, tak v Okresní soutěži byly, jsou a snad i budou, 
rovnocennými soupeři pro ostatní týmy. 
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Mladší žáci – 12 -13 let 
Trenéři  Jaro 2020  Oldřich Bábík, Jiří Šafář 

Podzim 2020  Oldřich Bábík, Josef Vajdík, Leoš Fridrich 

Tréninky 3x týdně 

 

Tradičně jsme se v zimní části přípravy zúčastnili Okresní halové ligy pořádané OFS Hodonín. Po úspěšném 

postupu ze základní skupiny naši žáci zahajovali turnaj proti vítězi základní části, a přestože byli po většinu 

zápasu herně lepším týmem, musely zápas po nerozhodném výsledku v základní hrací době rozhodnout 

pokutové kopy. A tady se štěstí nakonec přiklonilo na stranu soupeře. Prohra nás hodně bolela a bylo těžké 

chlapce namotivovat do dalších bojů. Pokutové kopy rozhodovaly i další zápas s týmem Hodonína a ani zde se 

nám nedařilo, a tak jsme v posledním zápase turnaje hráli jen o konečné 7. místo. Je sympatické, že přesto to 

tým nezabalil a konečné 7.místo si zajistil výhrou nad týmem Veselí nad Moravou. 

Jarní část sezóny byla kvůli pandemii kompletně zrušena a k tréninkům jsme se mohli vrátit až koncem měsíce 
května. V červnu jsme odehráli dva přípravné zápasy ve Bzenci a  doma s Dubňany/Mutěnice s ročníkem 2008-
2009. V červnu jsme měli odehrát tři turnaje, z toho dva byly zrušeny, a tak jsme odehráli jen jeden pro ročník 
2007 a to v Bystřici nad Perštejnem. Od 10. srpna jsme absolvovali čtyřdenní soustředění ml. a st. žáků v 
Koryčanech. Po soustředění jsme začali trénovat s ročníkem 2008, 2009  a to zatím 2x týdně, ale od září 3x 
týdně, už společně se Bzencem s kterým jsme se spojili do sdruženého týmu. 

Díky spojení tak v novém ročníku 2020/2021, hrajeme vyšší soutěž – Krajskou soutěž skupinu B. Naše výsledky 
v Krajské soutěži: prohra 6:0 v Dambořicích, výhra 5:3 v Hustopečích, výhra 6:3 Měnín/Blučina, výhra 8:1 Velké 
Pavlovice/Rakvice, výhra 7:3 Podluží, prohra 5:1 Mutěnice/Dubňany, výhra 4:2 SK Slatina, prohra 6:3 Lednice, 
výhra 3:0 Kyjov. Soutěž byla opět zastavena ve fázi, kdy nám chybělo odehrát ještě čtyři zápasy.  Celkově nám 
v daný okamžik patřilo 5. místo. 

Starší žáci – 14 – 15 let 
Trenéři  Jaro 2020  Jiří Šafář, Oldřich Bábík 

Podzim 2020  Jiří Šafář, Ondra Okénka 

Tréninky 3x týdně 

 

Zimní příprava byla zpestřena naší účastí v Okresní halové lize starších žáků. V základní části se nám až tolik 

nedařilo, ale nakonec jsme přece jen z posledního postupového místa pronikli do finálového turnaje. Hned v 

prvním zápase play-off jsme narazili na vítěze dlouhodobé části soutěže. Naši hráči se soupeře nezalekli a k 

utkání přistoupili velmi zodpovědně. Po dramatické bitvě a penaltovém rozstřelu jsme postoupili do bojů o 

medaile. V semifinále jsme sice podlehli jednoznačně týmu pozdějšího vítěze FK Hodonín 6:0, ale v posledním 

zápase turnaje si výhrou nad Čejkovicemi naši chlapci bronzové medaile vybojovali. 

Podzimní část sezóny 2020/21 starší žáci poprvé sehráli ve spojení se Slovanem Bzenec. Po dlouhé době jsme 

díky tomuto spojení konečně měli dostatečný počet hráčů, který je nutný pro odehrání zápasů (10+1). Zároveň 

jsme také konečně dostali možnost hrát vyšší soutěž – Krajskou soutěž skupinu B. Tuto náročnou skupinu jsme 

absolvovali se střídavými výsledky. Co se tréninků týká, na začátku probíhaly dvakrát týdně. Po odehrání 

prvních utkání vyšlo najevo, že musíme tréninky posílit. Tři tréninky týdně jsme rozložili do částí – technické 

dovednosti dvakrát týdně a jednou týdně vytrvalostní trénink. Po odehrání devíti zápasů v sezóně nás bohužel 

zastavila situace spojená s koronavirem. V době přerušení soutěže jsme byli v tabulce na devátém místě. 
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Prioritou starších žáků je udržení se v této skupině, a to i za výpomoci některých hráčů z kategorie mladších 

žáků.  

Dorost 
Trenér  Bronislav Chovanec, vedoucí Jitka Chytilová 

Tréninky 3x týdně 

Dorostenci A-týmu do jarní části sezóny 2019/2020 vstupovali s cílem porvat se o místo v první pětce tabulky. 

Bohužel zrušení jarní části sezóny jim zabránilo tyto ambice potvrdit. B-tým v Okresním přeboru sužovaný 

velkou marodkou bylo naopak za zrušení jarní části sezóny vcelku rád…. 

Sloučení s TJ Slovan Bzenec se nedotklo kategorie dorostu, kde jsme do Krajské soutěže 2020/2021 přihlásili 

tým složený výhradně z našich odchovanců. Její podzimní část jsme i po značné obměně kádru absolvovali se 

ctí a drželi se v první polovině tabulky. I tato část nového ročníku však byla kvůli pandemii zastavena v době, 

kdy nám patřilo 4. místo v tabulce.  

Družstvo dospělých 
Trenér 

Jaro 2020  Ivo Gaspar, Radek Zajac 

Podzim 2020  Ivo Gaspar, Radek Zajac  

Tréninky  2x týdně 

 

Jarní část sezony byla kvůli pandemii kompletně zrušena, což nás velmi zasáhlo, neboť jsme soutěž měli velmi 

dobře rozehranou a patřila nám v době přerušení první, postupová příčka. Bohužel z rozhodnutí fotbalového 

svazu žádný z týmů nepostupoval, a tak jsme museli podzim 2020 zahájit opět v III. třídě.  

Podzimní část sezóny 2020/2021 jsme zahájili nešťastnou prohrou v Násedlovicích, na kterou naopak navázala 

jednoznačná výhra na SK Čejč. A takto nevyrovnané výkony nás provázely celý podzim až do ukončení soutěží 

kvůli pandemii. V rozehrané tabulce jsme v době ukončení soutěže sice figurovali na druhé příčce, ale s velkou 

bodovou ztrátou na prvního a zápasem k dobru před dotírajícími soupeři. Zkrátka do jarní části sezóny, pokud 

tedy bude zahájena, čeká tým velmi těžký úkol, chce-li myslet na postup do Okresního přeboru. 

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. Mezi jejich pravidelné 

soupeře z okolí patří především Sokol Radějov, ze Slovenska tým KN Skalica a ze severní Moravy tým Veterans 

Petřvald. Pro utužení kolektivu pořádají hráči také každý rok tradiční jarní zabíjačku v areálu Cihelná. 

ÚČAST NA TURNAJÍCH 
Hráči FC Vracov a FKM Morava se obvykle zúčastňují v průběhu sezóny mnoha turnajů pořádaných nejen na 

regionální, ale i celorepublikové úrovni. Vzhledem k pandemické situaci byl však tento rok i na turnaje velmi 

skoupý a ve většině případů šlo jen o regionální turnaje a přátelské zápasy. 



 VÝROČNÍ ZPRÁVA FC VRACOV Z.S. | 2020   Strana 11 

DALŠÍ AKCE ORGANIZOVANÉ KLUBEM 

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

proběhlo opět na místním Domě dětí a mládeže, kde nám pracovnice tohoto zařízení vytvořili téměř domácí 

podmínky včetně výborné stravy. Tréninky probíhaly v jednom dopoledním a jednom odpoledním bloku, 

zbývající čas vyplnili sportovní a společenské hry a samozřejmě se nezapomnělo ani na návštěvu místního 

koupaliště. Celé soustředění bylo zakončeno přátelským utkáním v obou kategoriích přípravek se sousedním 

oddílem TJ Bzenec. 

Letní soustředění žáků 
Tým starších a mladších žáků se v termínu od 10.8. do 15.8 2020 zúčastnil tradičního letního prázdninového 

soustředění, které se opakovaně konalo v ubytovacím areálu Dobrá voda v Koryčanech. Náplň soustředění 

tvořily především společné tréninky, které byly doplněny i odpočinkem na místním koupališti. Na závěr chlapci 

odehráli přípravná utkání proti domácím týmům. 

Ples sportovců a ocenění našich členů 
25.1.2020 proběhl ve vracovské sportovní hale již 8. Ples sportovců, spojený s oceněním nejlepších sportovců 

města Vracov. Klub FC Vracov v tomto roce nominoval na ocenění pana Pavla Poláška. Ocenění získal nejen za 

výkony na hřišti, ale i za jeho práci, kterou odváděl v minulém období jako místopředseda klubu.  

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 a schválil Výkonný výbor FC Vracov na své schůzi dne 31.3.2021 

 

 

 Mgr. Bronislav Chovanec 

předseda klubu 
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Příloha 1 -  Zpráva o hospodaření klubu FC VRACOV z.s. 
 

Celkové náklady v roce 2020  721 128 

   

Sportovní vybavení oblečení  84 639 

Sportovní vybavení pomůcky  17 730 

Ostatní materiál  11 269 

DHM  45 000 

Náklady ples  24 700 

Opravy a údržba  15 347 

Cestovné  18 630 

Občerstvení  32 046 

Přestupy a hostování  44 000 

Nájemné  4 050 

Soustředění  54 400 

Startovné  14 000 

Rozhodčí  4 820 

Coerver  66 000 

Dopravné  8 714 

Příspěvky FAČR  16 100 

Vedení účetnictví  9 600 

Ostatní služby  14 014 

Praní prádla  17 529 

Odměny trenéři  174 118 

Odměny hráči  42 000 

Bankovní poplatky  2 422 

   

   

Celkové příjmy v roce 2020  811 790 

   

Přestupy a hostování  10 000 

Vstupné  4 580 

Reklamní smlouvy  75 000 

Ples  32 280 

Darovací smlouvy  106 000 

Dotace město  240 000 

Dotace MŠMT  215 600 

Členské příspěvky  36 950 

Členské příspěvky FAČR  11 100 

Příspěvky na činnost  76 480 

Ostatní  3 800 

   

   

Hospodářský výsledek  90 662 
 


