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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY FK HORAŽĎOVICE
22. 3. 2010 od 18.00 v hotelu Prácheň

1. Prezence členů 
Občanské sdružení má 53 členů.

2. zahájení a Přivítání hostů 
Michael Forman zahájil valnou hromadu a přivítal hosty – za město Horažďovice starostku Antropiusovou, za 
OFS pana Červeného. Pan Berbr z PKFS se omluvil, sponzoři nejsou přítomní.

3. Program vh 
•	 Prezence členů 
•	 Zahájení a přivítání 
•	 Program VH 
•	 Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
•	 Volba komisí
•	 Zpráva mandátové komise
•	 Schválení programu VH
•	 Zpráva o činnosti mužstev 
•	 Odměnění nejlepších hráčů
•	 Zpráva o hospodaření a účetní závěrce
•	 Zpráva o činnosti VV
•	 Volba VV 
•	 Rozpočet na rok 2010
•	 Diskuze
•	 Usnesení
•	 Závěr
•	 Obdržen na pozvánkách.

4. návrh a schválení zaPisovatele a ověřovatelů záPisu 
4. 1.  Návrh na zapisovatele – Lucie Staňková – schváleno jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/zdržel se 
hlasování)

4. 2.  Ověřovatelé – Jiří Motl, Pavel Jánský st. – schváleno jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/ zdržel se hlasování)



Strana 2/7

5. volba komisí
5. 1.  Návrhová komise – Daniel Martínek, Dušan Hodánek 

schváleno jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/ zdržel se hlasování)

5. 2.  Mandátová komise – Miroslav Lávička, Dalibor Jedlička 

schváleno jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/ zdržel se hlasování)

5. 3.  Volební komise – Milan Lukeš, Jiří Kropáček ml. 

schváleno jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/ zdržel se hlasování). Pozn. výkonný výbor má mandát na 1 rok 

5. 4.  Kontrolní komise – Jiří Zahnbauer, Miroslav Korous 

schváleno jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/zdržel se hlasování)

6. zPráva mandátové komise
Podle stanov – VH je usnášeníschopná, pokud je přítomna více jak 1/3 členů. 

M. Lávička – jednání je přítomno 27 členů, více jak polovina –VH je tedy usnášeníschopná.

7. schválení Programu vh
Program obdrželi přítomní na pozvánkách, nikdo nemá návrh na doplnění. 

Program VH byl jednohlasně schválen ve znění uvedeném na pozvánce 

(27/0/0 – pro/proti/ zdržel hlasování).

8. zPráva o činnosti mužstev – luboš vašica
A-tým krajský přebor 12. místo – 17 bodů

Po napínavé baráži se mohl klub v  letní přestávce věnovat přípravě na další ročník, hlavně v zabezpečení 
chodu klubu a všech mužstev. V mužstvu „A“ mužů během letní přestávky došlo k několika změnám, přišel 
Michal Šedivý, Robert Beneš, Petr Mičkal, odešel Jan Dytrt , Jiří Pavlík. Mužstvo se muselo obejít bez dlouhodo-
bě zraněného agilního záložníka Marka Šafandy. Nakonec museli vypomáhat i dorostenci Josef Nauš, Daniel 
Macoun, Jan Sova, Daniel Vonášek a Martin Greger. Mužstvo mužů hrající krajský přebor nezačalo dobře, zby-
tečně ztracené body na domácím hřišti při remízách s Rapidem, Vejprnicemi a smolná prohra s Chanovicemi 
mrzely. V průběhu sezóny se vrátil z Chanovic Honza Dytrt a na výpomoc přišel i Milan Prchlík. Po složitém 
rozjezdu se kádr konečně stabilizoval a vítězstvím v Klatovech rozjel sérii neporazitelnosti v sedmi zápasech 
za sebou. Konečné 12. místo z 16 celků po podzimu s minimálními odstupy na celky před námi je dobrou vý-
chozí pozicí pro jarní část. Pro jarní část bylo mužstvo ještě doplněno Danielem Hadrabou ze Strakonic.

Kádr mužstva: Brankáři: Jakub Kozlík, Daniel Macoun Obránci: Michal Šedivý, Jan Jiřík, Jakub Mirvald, Ondřej 
Stulík, Záložníci: Marek Šafanda, Tomáš Jůda, Jiří Sova, Robert Beneš ( odešel v létě), Martin Greger, Jaroslav 
Cihlář, Daniel Hadraba, Útočníci: Jiří Janouškovec, Petr Mičkal, Michael Forman ml., Josef Nauš 

Trenéři: Lubomír Vašica, Jaroslav Cihlář, Vedoucí mužstva: Milan Koželuh, Asistent trenéra: Martin Šobr B tým 
III. Třída 6. místo – 20 bodů

B-tým, po sestupu z okresu hrající ve III. třídě, se radikálně omladil. Za tuto rezervu nastupuje pár zkušeněj-
ších starších hráčů, ale hlavně většina dorostenců. Trvalo několik zápasů než se mužstvo sehrálo a hlavně než 
si dorostenci zvykli na jiný styl hry v mužské kategorii. Zápas od zápasu se mužstvo zlepšovalo až je z toho 
nakonec slibné 6. místo ze 14 celků. Na hostování do Pačejova odešel Pavel Jánský, který byl pro mužstvo 
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velkým přínosem.

Kostru mužstva tvoří: Ondřej Michálek, Štěpán Mach, Petr Panuška, Pavel Augustin, Martin Hlaváč, Radek 
Jánský, Jiří Dufek, několik utkání odehrál Zbyněk Skoumal a Ondřej Mihalo, občas na hřišti zaskočil i trenér, 
a pomezní v jedné osobě Michael Forman st..

Dorost krajská soutěž 2. místo – 38 bodů

V krajské soutěži dorostu nám dělá velikou radost naše mužstvo. Pouze jednou prohrálo a  jednou remizo-
valo a  patří mu 2. místo z  16 celků s  dvoubodovým odstupem na prvního. Cílem dorostenců a  vedení FK 
Horažďovice je postup do krajského přeboru, kam bezesporu patří. Z tohoto kádru bude v létě odcházet pouze 
Pavel Augustin a Jiří Dufek, kteří už teď více startů nasbírali za B-tým mužů. Většina mladších dorostenců pak 
také pravidelně nastupuje v zápasech B-týmu, někteří chytili svoji šanci i v áčku. 

Kádr mužstva tvoří: Brankáři – Daniel Macoun, Jiří Dufek, Obránci – Dominik Vonášek (hostování ze Sveradic), 
Daniel Vonášek, Jan Sova, Jan Pařil, Roman Kába hostování ze Sveradic), Milan Podzimek, Záložníci – Alexandr 
Vachuška, Petr Prokopec (střídavý start ze Svéradic), Jakub Forman, Karel Korytář, Martin Greger, Útočníci – 
Václav Šmat, Tomáš Klíma (střídavý start z Kasejovic), Lukáš Zdichynec, Josef Nauš, Pavel Augustín.

Trenéři: Josef Sova, Vít Želíska, Petr Mazanec

Žáci krajská soutěž 6. místo – 19 bodů

V krajské soutěži žáků naše mužstvo patří do lepší polovičky mužstev. Sílu mužstev dost ovlivňují střídavé 
starty hráčů. Několik našich odchovanců je na hostování v okolních klubech (Ruda Květoň – Strakonice, Tomáš 
Greger, Jiří Motl – Sušice). My máme dva hráče také na střídavý start a to Vojtu Melku z M.Boru a Václava 
Vrzala z Nezamyslic. Konečné 6. místo z 12 celků je třeba brát jako úspěch. Z hostování v Sušici se v zimě vrátil 
Aleš Vachuška, naopak na hostování do Sušice odchází Martin Šašek.

Kádr mužstva: Brankář – Vladimír Ondrejička , Obránci – Petr Nováček, Tomáš Pařil, Jan Boček, Tomáš Pikeš, 
Jindřich Rejšek, Jan Dlouhý, Záložníci – Vojtěch Melka, Václav Vrzal, Aleš Vachuška, Tomáš Martínek, Václav 
Panuška, Martin Šašek, David Chmelík, Útočníci – Milan Ondrejička, David Vaněček, Milan Hlaváč, Marek 
Hlaváč

Trenéři: Jiří Motl, Tomáš Jůda, Jiří Pavlík

Starší přípravka okresní soutěž – 4. místo

Ve starší přípravce po minulých třech úspěšných medailových letech nastal útlum, který je zapříčiněn ma-
lým počtem déle hrajících hráčů ročníku 1999. Práce v přípravkách a i v žákovských kategoriích však není 
o okamžitých výsledcích, ale hlavně o dlouhodobější výchově hráče, která spočívá v postupném zkvalitňování 
ovládání míče a celkovém zlepšování individuálního herního projevu. V okresním přeboru ve skupině „B“ se 
starší přípravka umístila na 4. místě, na jaře bude naše mužstvo hrát okresní soutěž. 

Kádr mužstva: Tomáš Macoun, Matěj Heimlich, Lukáš Valovi, Kryštof Bučok, Patrik Štryncl, Martina Panušková, 
Marek Masopust, Jan Forman, Josef Melka, Vojtěch Špička, Hynek Bejvl, Karel Pivnička, Filip Fuščič, David 
Pustka, Tereza Štěchová

Trenéři: Michael Forman, Petr Macoun

Mladší přípravka okresní přebor – 6. místo

V  kategorii mladší přípravky je to s  počtem hráčů o  hodně lepší. Družstvo je po podzimní části soutěže 
2009/2010 se 6 body na 6 místě. V jarní polovině se bude určitě snažit o lepší umístění, ale vše je otevřené pro-
tože soupeři jsou velmi kvalitní. Klady – dobrý přístup k tréninku a v zápasech, zápory – nedochvilnost a ne-
ukázněnost některých hráčů, malá komunikativnost s některými rodiči. Práci s malými nadějemi hodnotíme 
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jako dobrou, ale ne vždy hráči a rodiče to pochopí co se o nich očekává. Do budoucna by chtělo, aby se do tré-
nování mládeže a dalších věcí jako je příprava hřiště, úklid kabin po zápase atd, zapojilo více rodičů a trenérů, 
protože u této kategorie dětí je potřeba se jim více věnovat.

Kádr mužstva: Tomáš Stulík, Daniel Malík, Adam Faltys, Martin Herout, Jakub Krejčí, Matěj Trš, Václav Erban, 
Jakub Poklop, Pavel Ráž, Luboš Král, Václav Barhteldy, Filip Hokr, Petr Pavelec, Jakub Boček, Pavel Pivnička, 
Jakub Štěch, Matěj Polena, Jakub Přerost, Jakub Masopust, Tomáš Hnídek, Dalibor Jedlička, 

První podzimní část sezóny má letos za sebou „Fotbalová školka“, která u nejmenších fotbalistů a rodičů 
měla veliký úspěch. V této kategorii jsou děti předškolního věku, které ještě nehrají mistrovské zápasy, určitě 
se však mohou těšit na nějaký přátelský zápas. Trénink zde probíhá formou her a různých společných cvičení.

Výroční zpráva bude na internetových stránkách.

9. odměnění nejlePších hráčů 
•	 Hráčům byly předány poháry a medaile a ceny.
•	 Mladší přípravka – Matěj Polena 
•	 Starší přípravka – Tomáš Macoun – není přítomen, bude předáno 
•	 Žáci – Petr Nováček
•	 Dorost – Daniel Macoun – není přítomen, bude předáno 
•	 Muži – Tomáš Jůda (držitel ocenění okresu)

10. zPráva o hosPodaření a účetní závěrce 
•	 M. Forman – Daňové přiznání a všechny hlášení byly podány v termínu.
•	 Údaje se mohou zdát jako zkreslující – je to tím, že v tabulce jsou zahrnuty i platby z předloňského roku, 

byly zaplaceny v roce 2009.
•	 Všichni hráči kromě tří (Petr Mičkal, Jaroslav Cihlář a Michal Šedivý) jsou hráči FKHD. Je sepsaná smlou-

va o půjčce s panem Koželuhem. Rovněž je sepsaná smlouva o splácení – nyní jsou hráči majetkem pana 
Koželuha, po splacení v majetku FK.

•	 Výsledovka a peněžní deník k dispozici u M. Formana. 

11. zPráva o činnosti vv
•	 Smlouva na areál byla obnovena – Město vzalo výpověď zpět.
•	 Na Ministerstvu vnitra ČR schváleny aktualizované stanovy – ke stažení na webu
•	 Podáno oznámení na policii na P. Sedláčka – vyjádření Policie ČR – stíhání odloženo, FK se má obrátit na ob-

čanskoprávním soud, bude jednat s právníkem, zda má či nemá cenu dávat věc k soudu. Nebude na webu, 
je to interní záležitost.

•	 Oprava sprch a kabin – byla potřeba celkové rekonstrukce, provedena oprava sprch, izolace sprch – odstra-
něna plíseň.

•	 Stabilizace A–týmu – vlastní hráči, až na 3, všichni hráči mladí, nejstarší O. Stulík, M. Šedivý.
•	 Podpora mládeže – vznik dětské školičky – díky M. Šedivý a M. Lávičkovi. Školička má velký význam – plno 

dětí zůstane a bude pokračovat dál, v přípravce je málo ročníků a kvalita není dostačující.
•	 Setkání sponzorů – proběhlo setkání v hotelu Prácheň, byla však slabá účast. Sponzoři budou osloveni 

jednotlivě. 
•	 Noví sponzoři – velká práce M. Šedivého, M. Koželuha. Situace vypadá nadějněji, zvětšil se zájem sponzorů. 
•	 Nové webové stránky, grafická stránka celkové prezentace klubu – na starosti P. Svoboda ml. Stránky, 

které zadarmo P. Svoboda vytvořil, jsou uvedeny do provozu, znak FKHD byl schválen na minulé poradě. P. 
Svoboda ve spolupráci s M.Vondryskou zhotovují vlaječky FK.

•	 Obnovena byla spolupráce se Starou gardou – stará garda bude využívat hřiště, na oplátku pomůže s pořa-
datelskou službou. 
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•	 Podána žádost o dotaci na Plzeňský kraj a Město Horažďovice – na činnost, která zahrnuje dopravu mlá-
deže a startovné na turnajích, pronájem tělocvičny. Loni nebyla dotace schválena, letos ještě není jasné.

•	 Příprava na záchytné sítě za brankou – na straně k tenisovým kurtům jsou vybudovány sloupy na záchytné 
sítě za branku z důvodu šetření oplocení víceúčelového hřiště a hlavně bezpečnosti přestěhovaného dět-
ského hřiště. Je potřeba zmenšit rozměry hřiště o 1 m na každé straně – aby se zvětšily bezpečnostní zóny, 
které jsou stanoveny. 

•	 Problémy s tréninkovým hřištěm – je nutné požádat město znovu o pronájem prostoru za bazénem, aby se 
mohl používat jako tréninkové hřiště,

•	 Příprava dne oslav 90. let fotbalu v HD – M. Forman a M. Šedivý začali připravovat den oslav 90. let. Je třeba 
sehnat atraktivního soupeře – na starosti má M. Koželuh. Začátek 11.00 – zápasy mladších, starších žáků, 
ženský fotbal atd. Hlavní vrchol zápas A mužstva – datum není známo vzhledem k nejasnému soupeři. 
Termín konání je mezi polovinou června a července. Pomáhá organizovat L. Staňková 

12. volba vv
•	 Na vlastní žádost odstupují M. Korous a M. Vašica. Nebudou tedy nominováni. M. Forman vyjádřil díky M. 

Korousovi, bez něhož by fotbal v Horažďovicích nebyl a navrhl odměnit M. Korouse na okresním svazu. 
Velké díky patří také J. Zahnbauerovi.

•	 Mandát VV má platnost jeden rok. Končí 28. 3. 2010. 
•	 M. Lukeš přednesl návrh volební komise na členy výboru: pánové Forman, Motl, Koželuh, Šedivý, Lávička, 

Petržílka a Martínek.
•	 Výbor ve složení Forman, Motl, Koželuh, Šedivý, Lávička, Petržílka a Martínek byl schválen jednohlasně 

(27/0/0 – pro/proti/zdržel se hlasování)

13. rozPočet na rok 2010
Rozpočet z minulého období nebyl dodržen, byly přesuny částek, způsobeno nutným doplněním A mužstva 
nákupy hráčů a ušetřením v jiných oblastech. Hospodaření bylo minusové Zůstává stále dluh po P. Sedláčkovi, 
který je na základě dopisu od policie zahrnut do pohledávek.

Návrh rozpočtu na rok 2010

 Popis položky Částka 

Výdaje

- ČEZ 250 000 Kč 

- 1.JVS 20 000 Kč 

- odpady 7 000 Kč 

- Doprava Chlan 68 000 Kč 

- Doprava Kůs 50 000 Kč 

- cestovné 100 000 Kč 

- Hostování + přestupy 30 000 Kč 

- Přestupy mládež 5 000 Kč 

- Startovné turnaje, nájem hřiště, tělocvičny 20 000 Kč 

- poplatky a pokuty OFS a KFS 12 000 Kč 

- rozhodčí mládež 10 000 Kč 

- rozhodčí dospělí 80 000 Kč 

- mat.vybavení 20 000 Kč 
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- ostatní provozní výdaje 10 000 Kč 

- údržba hřiště 15 000 Kč 

- areál 25 000 Kč 

- náhrady trenéři+ správce, daně 40 000 Kč 

- reklama 2 000 Kč 

- DHIM + HIH 20 000 Kč 

Výdaje celkem 784 000 Kč

+ hostování hráčů 30 000 Kč 

+ čl.příspěvky + příspěvky na činnost 33 000 Kč 

+ příspěvek města + příspěvek sport.komise 280 000 Kč 

+ dotace ČMFS + Poš sport sdr. 5 000 Kč 

+ Dotace Kraj 10 000 Kč 

+ reklama 180 000 Kč 

+ ze vstupného 80 000 Kč 

+ nájemné stánek 180 000 Kč 

+ ostatní 5 000 Kč 

Příjmy celkem 803 000 Kč

Při oslavách by mohl být příjem, který není zahrnut v předpokládaných příjmech (cca 10 – 15 tis.). 

Návrh byl schválen jednohlasně (27/0/0 – pro/proti/ zdržel se hlasování)

14. diskuze
•	 M. Červený – popřál staronovému výkonnému výboru a vyjádřil se, že výbor pracuje o 100 % lépe. Dále 

poděkoval T. Jůdovi za prezentaci FK. Při pořádání oslavy 90 let v Horažďovicích využije konexí a pomůže. 
•	 Peníze – k rozdělení druhé části došlo až po novém roce. 
•	 Na závěr poděkoval M. Korousovi jménem svým i výkonného výboru. 
•	 Mgr. Antropiusová – poděkovala za pozvání. Výpověď ze smlouvy o pronájmu areálu byla dána, aby se zlep-

šilo fungování FKHD, což se stalo. Na jednání VH kvitovala seznámení členů s rozpočtem a hospodařením, 
který byl M. Formanem dostatečně vyčíslen, a porovnala jej se seznamováním na minulých jednáních, kdy 
nebyl rozpočet dostatečně jasný. 

•	 Pí starostka blahopřála všem oceněným a poděkovala rodičům a trenérům, kteří se o děti starají. Dále po-
děkovala M. Korousovi za jeho činnost ve Výkonném výboru

•	 Informovala o příspěvku na rok 2010. Částka na poskytování příspěvků je schválena ve stejné výši jako 
v roce 2009. Co se týče příspěvku na činnost, bude se rada města řídit doporučením sportovní komise. Na 
oslavy výročí je možné žádat o mimořádný příspěvek. Pí starostka dále zmínila zásluhu staré gardy při péči 
o hřiště. Závěrem popřála VV, aby fungování FK nebyla otázka jednotlivce ale týmu. 

•	 M. Forman – poděkoval pánům trenérům: Jedličkovi, Sovovi, Šedivému, Motlovi, Pavlíkovi ml. a Jůdovi (dva 
poslední trénují mládež). Všichni dělají zadarmo. Velké plus – děti mají režim, nevidí je chodit po městě, 
jsou na hřišti. FK musí vytvořit podmínky trenérům a vycházet vstříc, VV se bude snažit je finančně odmě-
nit, a to alespoň částkou na pokrytí nákladů (cestovné, mobily).

•	 Červený – poděkoval také trenérům – žáci výborně reprezentují okres a požádal Výkonný výbor o zamykání 
branky na hřišti. Doporučil z důvodu neefektivnosti nedělat jako propagační materiál malé dresíky. 
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•	 M. Forman – jedna branka hliníková stojí 25 – 30 tis. Kč. Branky pro dospělé v tragickém stavu. Dále infor-
moval o tom, že hrací den je přesunut na neděli. Dále informoval o možnosti přípravy permanentek na další 
sezonu. Paušální částka 500 Kč. Odpovídající cena 300 + 200 podpora FK

•	  P. Jánský – poděkování diváků za přesunutí začátku zápasů A-týmu na neděli. Neděle je lepší – je možné to 
poznat na návštěvnosti.

15. usnesení
VH schválila: 

•	 následující složení nového výkonného výboru – pánové Ing. Michael Forman, Ing. Jiří Motl, Milan Koželuh, 
Michal Šedivý, Miroslav Lávička, Jiří Petržílka, Daniel Martínek

•	 zprávu o činnosti FK, o.s, za rok 2009.
•	 hospodaření FK, o.s., za rok 2009.
•	 návrh rozpočtu FK, o. s., na rok 2010.

VH pověřuje:

•	 VV jednat s Městem Horažďovice ve věci tréninkového hřiště za bazénem. 
•	 VV organizací Dnu oslav 90. výročí fotbalu Horažďovice
•	 VV nadále postupovat ve věci sporu s panem Sedláčkem.

Usnesení z jednání 22. 3. bylo schváleno (24/0/3 – pro/proti/zdržel se hlasování)

Zápis je vyhotoven ve třech výtiscích.

Zapsala Lucie Staňková, 22. 3. 2010

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Motl, Pavel Jánský st.


