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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

I. Stav klubu
Stav klubu stabilizován

Klub je veden 7 členným fungujícím výborem

Klub má tyto družstva

muži A – hraje krajský přebor

muži B – hraje III.tř.

dorost – hraje krajskou soutěž sk. A

žáci – hrají krajskou soutěž sk.B

starší přípravku – hraje okresní soutěž

mladší přípravku – hraje okresní soutěž

Byla obnovena komunikace s městem i s OFS a PKFS

Družstva mužů, dorostu i přípravek byla dovybavena míči

Byla provedena kompletní oprava sprch v kabinách u řeky

Stabilizován kádr A-týmu

II. Stav členSké základny, výkonný výbor
Občanské sdružení má 50 členů

Výkonný výbor je sedmičlenný a pracuje v tomto složení

Ing. Michael Forman – předseda

Ing. Jiří Motl – místopředseda

Milan Koželuh – manažer

Jiří Petržílka – pokladník

Miroslav Korous – sekretář

Miroslav Lávička – člen

Lubomír Vašica – člen
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III. zpráva o čInnoStI mužStev
MP – trenéři Michael Forman a Martin Heimlich – 3. místo v OP, za pozornost stojí 13 branek Martiny 
Panuškové, nábor do této kategorie probíhá nepřetržitě

SP – trenér Jiří Motl – soutěž OPSP je ve své polovině, mužstvo postoupilo do finále OP z 1. místa, skóre 91:13, 
plný bodový zisk 30, nejlepším střelcem Jiří Motl ml. se 41 brankami. Mužstvo má za sebou kvalitní zimní 
přípravu v Oseku na trávě třetí generace.

Žáci hrající krajskou soutěž – mužstvo v podzimní části trénoval i koučoval Lukáš Kupec. Mužstvo 
konsolidoval, 7. místo v průběhu soutěže je solidním výsledkem jeho práce. Smlouvu s klubem ovšem 
neprodloužil. Výkonný výbor řešil na několika schůzích náhradu, oslovil Pavla Jánského st., Tomáše Jůdu 
a Jiřího Pavlíka. Jmenovaní funkci přijali.

Dorost hrající OP po roční odmlce, kdy klub dorost odhlásil, trénují Josef Sova a Vít Želiska. 5. místo ale jen 
6-ti bodový odstup na vedoucí tým z Nýrska dává šanci postupu. 14-ti členný kádr by bylo dobré posílit, ale 
malý zájem o hru v této rozhodující kategorii je alarmující. Mnozí hráči jsou na hostování, jiní zase využívají 
možnost střídavého startu. Postavit tým do zápasu je mnohdy velmi komplikované.

B“ mužstvo pod nepsaným vedením člena výkonného výboru Miroslava Lávičky „obsadilo“ po podzimní části 
nelichotivé poslední místo v okresním přeboru. Zatím se nedaří skloubit mužstvo na bázi zkušenost – mládí. 
Pozitivium je spatřováno v nárůstu viditelné kvality u zaskakujících dorostenců, bez kterých by nemohl „B“ 
tým existovat. Rozhodně chceme rezervní tým zachovat a pomyslnou páteř stmelit.

„A“ mužstvo hrající KP – trenér Lubomír Vašica, vedoucí mužstva a manažer Milan Koželuh. Po sestupu 
z divize opustilo tým 11 hráčů. Doplnění 8-mi novými tvářemi bylo husarským kouskem. Soupiska se jeví 
jako velice kvalitní, leč zranění některých klíčových hráčů v úvodu jarní části hru poznamenalo. 11. Místo 
po podzimu, 15 bodů a naděje na záchranu je reálná a je do určité míry prioritou. Podmínky pro záchranu 
soutěže pro město jsou vytvořeny.

Iv. vyhodnocení nejlepších hráčů za rok 2009
Mladší přípravka – Matěj Polena

Starší přípravka – Tomáš Macoun

Žáci – Petr Nováček

Dorost – Daniel Macoun

Muži – Tomáš Jůda (držitel ocenění okresu)

v. hoSpodaření a účetní závěrka
Bylo podáno daňové přiznání

Byla odeslána všechna hlášení, jak na statistický úřad, tak i na svaz.

Finanční zpráva

- / + Popis položky Položka Poznámka

- ČEZ 216 690 čez, voda, odpady

- 1. JVS 21 813 245 422 

- odpady 6 919 doprava

- Doprava Chlan 67 497   166 572 
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- Doprava Kůs 99 075 cesťáky

- cestovné 101 306 101 306 

- Hostování + přestupy 184 000 hostování+přestupy

- Přestupy mládež 22 000 206 000 

- Startovné turnaje, nájem hřiště, tělocvičny 22 620 poplatky , startovné

- poplatky a pokuty OFS a KFS 12 635 35 255 

- rozhodčí mládež 9 758 rozhodčí

- rozhodčí dospělí 48 629 58 387 

- mat.vybavení 33 363 

- ostatní provozní - 33 986 provozní výdaje

- údržba hřiště 14 897 131 960 

- areál 49 714 

- náhrady trenéři+ správce, daně 34 988 

- reklama 2 075 ostatní výdaje

- odměny hráčům + jubilea 2 998 40 061 

Celkem výdaje 984 963 

+ hostování hráčů 15 000 za hráče

+ čl.příspěvky + příspěvky na činnost 32 200 15 000 

+ příspěvek města + příspěvek sport.komise 307 674 příspěvky celkem

+ dotace ČMFS + Poš sport sdr. 5 050 344 924 

+ Dotace Kraj 0

+ reklama 172 000 sponzoři

+ ze vstupného 58 530 172 000 

+ nájemné stánek 160 000 vlastní činnost

+ ostatní 16 600 235 133 

+ úroky 3 

Celkem příjmy 767 057 

Bilance -217 906

Pozn.: rozdíl je kryt půjčkou od Milana Koželuha a Ing. Michaela Formana

vI.  zpráva o čInnoStI výkonného výboru
Smlouva na pronájem areálu byla obnovena

Na MV schváleny aktualizované stanovy

Podáno oznámení na policii – stíhání odloženo

Oprava sprch a kabin

Stabilizace A týmu – vlastní hráči
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Podpora mládeže – školička

Setkání sponzorů

Noví sponzoři

Nové webové stránky, celková prezentace klubu– Pavel Svoboda

Obnovena spolupráce se SG ( hřiště x pořadatelská služba) – Fremr

Podána žádost o dotaci na PKÚ a město Horažďovice

Příprava na záchytné sítě za brankou

Příprava dne oslav 90. let fotbalu v HD

vII.  rozpočet na rok 2010
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 

- 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 
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+ 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

vIII.  komunIkace S veřejnoStí
FK Horažďovice nastoupil i novou mediální cestu ve vztahu k veřejnosti. Bylo vytvořeno nové logo (emblém) 
klubu, k domácím zápasům A týmu vychází tištěný zpravodaj a byly spuštěny webové stránky www.fkhd.cz. 
Plánuje se tisk plakátů, výroba placek pro fanoušky a vlaječek pro kapitány týmů.

IX. SponzořI
Podařilo se získat pro spolupráci více malých firem, kterým je nabízena reklama přímo na stadionu, nebo na 
našem webu, či v zápasovém zpravodaji.

X. plány v budoucnoStI
Práce s mládeží

Kvalitní zázemí pro hráče i trenéry

Dobudování ochranných sítí za brankami

Opravit zavlažování hřiště

Údržba hřiště

Osvětlení tréninkové plochy za brankou u bazénu

Příprava dlouhodobějšího projektu na kompletní rekonstrukci areálu


