Fotbalový klub Vchynice

Zápis z Valné hromady Fotbalového klubu Vchynice ze dne 24. 1. 2015
Celkem přítomno 24 členů, z celkového počtu 43 členů - viz. prezenční listina.
Datum, čas a místo konání: 24. leden 2015, 15:00, Pohostinství Vchynice.

Program:
1. Zahájení Valné hromady, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise.
3. Zpráva jednatele o činnosti FK Vchynice za rok 2014 a plnění úkolů z Valné
hromady.
4. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice.
5. Projednání návrhu nových stanov FK Vchynice.
6. Diskuse.
7. Zpráva mandátové komise.
8. Volba nového výkonného výboru.
9. Návrh na usnesení.
10. Závěr.

1. Zahájení Valné hromady
Předseda FK Vchynice pan Václav Chládek přivítal všechny přítomné a zahájil Valnou
hromadu (dále též “VH”).
Jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH.
Zapisovatel: Nováková Radka
Ověřovatelé: Ing. Veselý Josef, Chládek Stanislav st.
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2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
Předseda pan Václav Chládek navrhl sestavení mandátové, volební a návrhové komise.
Valná hromada zvolila komise v tomto složení.
Mandátová komise:
- Předseda: Beneš Petr
- Členové: Löffler Antonín st., Vaněk Jiří st.
Volební komise:
- Předseda: Kroupa David
- Členové: Baudler Ota, Procházka Vladimír
Návrhová komise:
- Předseda: Jakubec Jiří
- Členové: Veselý Tomáš, Kavka Zdeněk
Usnesení:
Na základě hlasování je zvolena mandátová, volební a návrhové komise.
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0

3. Zpráva jednatele o činnosti FK za rok 2014 a plnění úkolů z valné hromady
Jednatel FK Vchynice pan Mgr. Jiří Kučera přednesl tuto zprávu:
Chtěl bych vás tímto všechny srdečně přivítat na dnešní Valné hromadě našeho
fotbalového klubu FK Vchynice. Jako jeden z mála klubů v tomto okrese a na této úrovni
pořádáme každý rok sraz všech členů a příznivců a seznamujeme je s chodem našeho
klubu.
Členská základna:
Klubovou zajímavostí, a určitě nejen naší, je fakt, že v současnosti existují celkem
3 členské základny. Tou první je členská základna ČUS, do které jsme prozatím nemuseli
přispívat, což se ovšem pro letošní rok s první pětisetkorunou změnilo. Tato základna je
nejpočetnější (celkem 74 členů). Ovšem do ní patří úplně všichni, kteří se zapsali do
našeho klubu včetně těch, jež vůbec nepřispívají chodu klubu. Druhou základnou jsou
přímo kluboví členové, kteří přispívají herně či organizačně (celkem 52 členů). Tou třetí
základnou jsou členové FAČR. Zde se již jedná o členy našeho FK, kteří nějakým
způsobem přispívají k fungování klubu. Jako jediní platí členské příspěvky klubu ve výši
100 až 200 Kč, ale ty jsou následně přeposílány na ústředí FAČRu do Prahy. Tito
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členové mají jako jediní možnost oficiálně zasahovat jako hráči či funkcionáři do
fotbalových utkání (celkem 38 členů).
V posledních letech jsme měli problémy s naplňováním členské základny, k čemuž
přispíval nezájem mladších o sportovní aktivity. V loňském roce však došlo k dost
významnému posunu na všech frontách organizace našeho klubu. Doslovně to znamená,
že po dlouhé době bylo založeno mládežnické mužstvo v našem FK, dále se podařilo
konečně stabilizovat post trenéra A-mužstva a změnila se situace kolem fotbalového
výboru.
Činnost našeho klubu řídí fotbalový výbor, který se pravidelně schází dvakrát do měsíce
v budově místního pohostinství. Řešíme sportovní činnost včetně realizace utkání,
materiální zabezpečení klubu, stabilizaci financí a personální problémy.
V loňském roce opustili fotbalový výbor místopředseda klubu a zdravotník, takže výbor
fungoval k 31. prosinci 2014 v tomto složení: předseda oddílu Václav Chládek st.,
jednatel oddílu Jiří Kučera, pokladník oddílu Josef Veselý st., předseda kontrolní
a revizní komise Josef Přistoupil, předseda inventarizační komise Václav Chládek ml.;
trenér A-mužstva Jiří Větrovský, trenér přípravky Josef Veselý ml., správce hřiště Josef
Kučera, a dále pak Stanislav Chládek, Pavel Dunaj, Václav Oplt, Jiří Jakubec.
Sportovní areál:
V loňském roce jsme všechny domácí zápasy odehráli ve svém vlastním areálu. Současné
kabiny sice vypadají celkem moderně a představují nadprůměr v námi hrané soutěži,
nicméně mají řadu dost výrazných nedostatků. Významným činem se loni stala výměna
nesmyslně silných jističů na kabinách, která do budoucna znamená mnoho úspor. Protože
se v současnosti nemůžeme spolehnout na povětrnostní situaci, přistoupil fotbalový výbor
na realizaci závlahového systému. Protože ovšem nedisponujeme dostatečně velkou
finanční částkou, bylo vybráno adekvátní řešení v podobě vrtu, jehož vodu budeme jímat
a dále pak čerpadlem vhánět do kačen.
Ještě připomínám, že vzhledem k problémům se stávající dálnicí D8 nejsou stále kabiny
zkolaudovány, a proto jsou veškeré změny tak složité.
Nemalé požadavky vyvstali i se založením mládežnického oddílu. Děkujeme lidem, kteří
byli konečně ochotni a schopni splnit náročné časové podmínky pro realizaci tohoto
podniku. Jako výbor FK jsme se jim snažili vyjít co nejvíce vstříc, tzn. koupily se nové
branky, sítě, očíslovaly se dresy atd.
V letošním roce bychom chtěli vytvořit střídačky týmů naproti tribuně a hlavně uspořádat
oslavu 50. výročí založení našeho klubu.
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Zabezpečení klubu:
Naše činnost je v současnosti zaměřena na zabezpečení chodu a fungování družstva
přípravky a A-mužstva. Hlavním úkolem je dlouhodobě udržet A-mužstvo ve třetí třídě
a k němu postupně budovat mládežnický tým. Nejdůležitějšími úkoly jsou finanční
a personální zajištění fotbalových utkání. Jsme sice členem ČUS a zároveň FAČR, ale
finanční prostředky nám dává pouze FAČR a to pouze na členy platící členství vždy
ke konci února. Ve skutečnosti to znamená, že nám vrátí za každého již zaplacených
200 korun a k tomu přidá dalších 30-40 korun za každého člena. Proto musíme hledat
finance především v našem okolí. Na naši činnost nám přispívá hlavně Obecní úřad
ve Vchynicích, kterému pak pomáhají naši členové při pořádání různých akcí
ke zvelebení či ke kulturnímu vyžití našich spoluobčanů a potom drobní sponzoři.
Na opačné straně stojí výdaje našeho klubu, kam patří hlavně materiální a rozvojové
investice, přestupy, hostování, doprava hráčů k jednotlivým utkáním, odměny a doprava
rozhodčích, praní dresů a údržba sportovního vybavení. K tomu se vyjádří pokladník
Josef Veselý st.
Realizace usnesení z valné hromady konané dne 8. února 2014
1. Fungování a financování klubu – situace se výrazně zlepšila po personální stránce, kdy
došlo k doplnění fotbalového výboru a založení mládežnického družstva. Financování
skončilo sice díky nemalé investici do závlahy v mínusu, ale celkem vzato finančně je klub
prozatím stabilizovaný. Po sportovní stránce došlo k záchraně klubu v sezoně 2013/2014
ve III. třídě a k dobrému vstupu mužstva do sezony 2014/2015.
2. Užívání areálu – areál FK Vchynice nevyužívají pouze naši fotbalisté, ale zabezpečuje
i jiné sportovní akce pořádané obcí nebo i jinými organizacemi.
3. Trenérské funkce – trenérem A-mužstva se v loňském roce stal Jiří Větrovský, což vedlo
k posunu v atmosféře v mužstvu a vedlo i ke zlepšeným výsledkům A-mužstva.
4. Žádost člena FK Josefa Přistoupila o zvýšení členských příspěvků na 400 Kč – toto
téma bylo zváženo, ovšem v atmosféře, kdy trenér týmu musí dolovat od hráčů již
v současnosti 200 Kč, bylo nakonec zamítnuto.
5. Založení dalších družstev – povedlo se založit družstvo přípravky pod vedením Josefa
Veselého ml., ovšem nedošlo k založení družstva „staré gardy“ přednesené Josefem
Přistoupilem.
6. Členství v ČSTV či ČUS – jsme v současnosti členem ČUS.
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7. Kontrola financování a inventarizace - několikrát do roka se provádí kontrola všech
účtů. Též funguje inventarizační komise, která provedla k 31. prosinci 2014 inventuru
sportovního materiálu. Výsledky předložila výboru a ten rozhodl o vyřazení výstroje ve
výši 3 129 Kč.
Budoucnost:
Co nás čeká jako tým v budoucnu, nelze samozřejmě v současnosti říci přesně, ale podle
některých plánů ČUS a FAČR se dá už něco odhadnout.
Změny samozřejmě přijdou s nadcházející sezonou 2015/2016 a mají se týkat jak
organizačních stránek, tak i samotných zápasů. FAČR například plánuje zrušit zcela
registrační průkazy, přičemž by se zápisy fotbalových utkání dělali přímo přes
internetový portál (jistě vám nemusím připomínat, že jste hráli na hřištích, kde není ještě
dnes elektřina a už vůbec ne počítač). Zřejmě se FAČR cíleně snaží zlikvidovat vesnický
fotbal na nejnižších úrovních.
Co se týče ČUS, o ní jsme nějakou dobu takřka nevěděli, pak se v loňském roce sama
ozvala klubům, že pokud chtějí dělat sportovní činnost, měly by zaplatit členství.
A s prvními penězi, které přišli, vymýšlí dále. Zatímco FAČR chce registračky zrušit, ČUS
je chce zavést. Bude to znamenat zavedení nových poplatků a další zcela zbytečnou
administrativu.
Kronika:
Na závěr několik čísel ze sportovní kroniky, kterou pečlivě vedou od založení oddílu
pánové Veselý s Chládkem. Za 49,5 roku sehrálo naše mužstvo 1 878 zápasů, máme stále
pozitivní bilanci
823 vítězných

/ 356 remíz

/

699 proher

při celkovém skóre 4 498 : 3 921
Pořadí střelců:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomáš Veselý - 357 branek
Rosťa Buriánek - 259 branek
Stanislav Chládek st. - 208 branek
Václav Chládek ml. - 180 branek
Vladimír Procházka - 174 branek
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Nejvíce odehraných zápasů:
1. Josef Přistoupil - 749 zápasů
2. Josef Kučera st. - 708 zápasů
3. Karel Kučera st. - 701 zápasů
4. Tomáš Veselý - 607 zápasů
5. Václav Chládek ml. - 602 zápasů
Usnesení: Členská schůze bere zprávu jednatele na vědomí.

4. Zpráva o finančním hospodaření FK Vchynice
Pokladník FK Vchynice pan Josef Veselý st. přednesl valné hromadě tuto zprávu:
Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych vás na dnešní Valné hromadě seznámil s finančním hospodařením našeho
FK Vchynice za r. 2014. Jak víte, je to souhrn čísel, tak vás prosím o zvýšenou pozornost.
Rok 2014 jsme začínali s finančním stavem:
1. 1. 2014
Pokladna
Účet Č.S.
Celkem

31. 12. 2014

5.036,Kč
195.590,39,- Kč
200.626,39,- Kč

19.059,Kč
99.965,67,- Kč
119.024,67,- Kč

Rok 2014 skončil ztrátou 81.601,72,- Kč
Příjmy byly 117.591,50,- Kč, výdaje 199.193,22,- Kč.
Nyní vám předložím přehled příjmů a výdajů.
Příjmy:
OÚ Vchynice 80.000,Prodej traktoru 23.000,Čl. příspěvky
7.300,Vstupné
3.720,Přeplatek el. 3.127,FAČR
250,OS – ČSTV
138,Úrok – účet
56,50,-

Výdaje:
vrt studna
66.100,ČEZ
21.100,DKP – žáci 14.245,Elektřina Koc 10.303,Rozhodčí
9.710,Host. Jakubec 8.850,údržba
6.850,FAČR, přísp. 6.637,-

cestovné
6.400,branky, žáci 6.000,občerstvení 5.528,povolení vrt 4.680,písek, hřiště 3.642,hř. Milešov 3.200,potisk dresy 3.146,smut. kytice 2.265,Atd. Celkem 35 položek
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Tuto zprávu ještě doplní vedoucí družstva přípravky, protože sponzorské dary šly přímo
družstvu přípravky.
Jak jste slyšeli, po mnoho letech se nám podařilo založit mládežnické družstvo zásluhou
p. Veselého J. ml. a Michala Šafránka. Příjmy máme založeny především na finanční
pomoci OÚ Vchynice. Letos nám dal 60.000,- na činnost a elektřinu, a 20.000,- na
vybavení mládežnického družstva.
OÚ dále provádí sekání hrací plochy, za což jim děkujeme. Bez této pomoci bychom
nemohli vůbec existovat, protože od sportovních svazů nedostáváme nic. Dále jsme
prodali traktor, zlepšil se výběr členských příspěvků, žáci mají 100% výběr a dospělí
členové asi 85%. Výběr vstupného byl asi 280,- Kč na mistrovský zápas. Příspěvky od
FAČR 250,- Kč a OS-ČSTV 138,- Kč jsou spíše ostudou než příspěvkem. Úrok z účtu
poklesl už téměř na nulovou hodnotu.
Co se výdajů týče, nejvíce nás stál vrt vody. Tato akce se táhla více než dva roky
a nakonec jsme ji museli pokrýt z našeho rozpočtu. Rovněž poplatky za elektřinu jsou
vysoké, i když již došlo k určité úpravě. Založení družstva přípravky vyšlo oddíl zhruba
na 25.000,- Kč.
Rovněž se zvýšili náhrady rozhodčím na 400,- a 250,- Kč + cestovné, což začíná být pro
oddíly problém. Náklady na hostování a přestupy klesly asi o 50 %. Cestovné zůstává na
úrovni minulých let.
Bude se muset řešit cestovné mládežnického družstva. Problémy s kolaudací kabin se
táhnou dál a řešení je stále v nedohlednu.
Doufám, že se nám na dnešní Valné hromadě podaří doplnit výbor oddílu. Bude to
zapotřebí, protože jestli chceme v letošním roce důstojně oslavit 50. výročí založení
oddílu kopané, musí přiložit ruku k dílu všichni členové i příznivci oddílu FK.
Dále bych se zmínil o tom, že naše řady letos opustili dva ze zakládajících členů oddílu pan Chmelař Zdeněk a Vaněk Miroslav a dlouholetý obětavý funkcionář pan Antonín
Beneš. Čest jejich památce.
Na závěr vám všem přeji v roce 2015 mnoho zdraví, osobních i sportovních úspěchů.
Děkuji za pozornost.
Usnesení: Členská schůze bere zprávu jednatele na vědomí.

5. Projednání návrhu nových stanov FK Vchynice
Josef Veselý ml. seznámil Valnou hromadu s novým zněním stanov tak, aby splňovaly
podmínky nového občanského zákoníku (NOZ), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2014.
Plné znění stanov - viz. příloha.
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Usnesení: Členská schůze bere nové stanovy na vědomí. Proti znění nových stanov
nebyly vzneseny žádné námitky.

6. Diskuse
Chládek Václav st., předseda oddílu, přednesl Průzkum o financování spolků – ČR
nejhorší v Evropě. Analýza v Ústeckém kraji.
Jiří Vaněk, člen oddílu - Pochvala fungování klubu, návrh pro předsednictvo o požádání
o sponzorské dary okolní firmy.
Chládek Stanislav st. – srovnal výhody a nevýhody členství ve FAČR nebo v ČUS –
pouze členstvím v těchto organizacích má klub šanci dosáhnout na dotace.
Veselý Josef ml. - Zpráva o fungování fotbalové přípravky
Vážení členové FK Vchynice,
jako trenér fotbalové přípravky vám předkládám zprávu o jejím fungování v uplynulém
roce.
V roce 2014 se nám podařilo opět po dlouhých letech založit v našem fotbalovém klubu
mládežnický oddíl – jak všichni doufáme - světlou budoucnost našeho FK.
Začátek nebyl jednoduchý, protože jsme začínali opravdu na „zelené louce“. Během zimy
a jara 2014 probíhal (a stále probíhá) nábor malých fotbalistů (ročníky narození: 2004
až 2009). Museli jsme vytvořit a vylepit plakáty, které informovaly o náboru nových
hráčů do fotbalové přípravky. Zaregistrovat všechny nové hráče do FAČR. Obstarat
materiální vybavení – nové míče, dresy, branky, sítě, tréninkové pomůcky, atd., atd..
Během léta se nám podařilo upravit a vyzdobit spodní část naší kabiny jako kabinu pro
fotbalovou přípravku. Tady si troufnu tvrdit, že zázemí na takové úrovni nemá žádné jiné
mládežnické mužstvo v celém okrese a soupeři nám toto moderní prostředí můžou jen
závidět. Nakonec se nám podařilo získat pro náš oddíl 14 nových členů z naší obce
a z okolních vesnic.
První trénink proběhl 3. dubna a potom jsme se scházeli a trénovali pravidelně každý
čtvrtek a musím říct, že pokrok a zlepšení bylo znát s každým dalším tréninkem. Zde bych
rád vyzdvihl a pochválil své asistenty – pana Michala Šafránka, Míru Řehoře, Radku
Novákovou a také Anežku Hadašovou. Spolupráce s nimi a pomoc během tréninků
a fotbalových turnajů byla opravdu výborná. Podařilo se nám vytvořit výborný kolektiv,
jak realizačního týmu, tak hlavně pro naše mladé fotbalisty.
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První přátelský dvojzápas jsme sehráli 12. června proti starší přípravce FK Velemín.
Oba zápasy jsme sice prohráli vysokým rozdílem, ale viděli jsme, že děti to opravdu baví
a jejich nasazení a zaujetí pro hru by mohlo být příkladem i pro naše A-mužstvo.
Během léta 2014 jsme přihlásili naší přípravku do Ligy (okresního přeboru) starších
přípravek. V naší skupině jsme dostali za soupeře silný celek Lovosic, Polepy a Velemín.
Postupně jsme odehráli satelitní turnaje na hřištích všech soupeřů a podzimní ročník
jsme ukončily 28. září turnajem na domácím hřišti.
V naší skupině jsme skončili nakonec na posledním místě, jenom těsně za předposledním
celkem Velemína. Celková naše bilance byla: 12 zápasů / 10 porážek / 2 výhry. Celkové
skóre 23:86.
Nejlepšími střelci, kteří si mezi sebe rozdělili všechny góly, byli: Matěj Havlíček (14),
Fanda Šafránek (8) a Josef Veselý (1).
Podzimní část sezóny jsme zakončili 27. října 2014 posledním tréninkem, spojeným
s dovednostními hrami, rozdáním diplomů a medailí všem hráčům a nakonec táborákem
a opékáním vuřtů.
Jarní část sezóny začneme halovým turnajem mladších přípravek 15. února v Lovosicích
a dále potom pokračováním Ligy přípravek, kde se tentokrát utkáme s celky Úštěka
a Rovného v boji o celkové 19.-21. místo.
Na závěr chci poděkovat výboru FK Vchynice za opravdu vynikající podporu a
spolupráci. Dále potom Obecnímu úřadu Vchynice za dotaci na fotbalovou přípravku.
Sponzorům, pan Zdeněk Kavka, pan Josef Přistoupil, pan Martin Koblischka, firmě Kik
(www.kik-textilien.cz). V neposlední řadě všem rodičům za podporu materiální
a psychickou.
Fotky, videa a výsledky všech našich zápasů můžete průběžně sledovat na webových
stránkách – www.fkvchynice.cz
Děkuji za pozornost.

Zpráva o fungování A-mužstva
Trenér A-mužstva pan Větrovský Jiří přednesl zprávu o fungování A-mužstva v roce
2014.
Diskuze uzavřena předsedou Václavem Chládkem.

7. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise pan Beneš Petr přednesl tuto zprávu:
Na Valné hromadě je přítomno 24 členů z celkového počtu 43 členů, což je více než 55%
účast.
Pan Petr Beneš konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná.
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8. Volba nového výkonného výboru
Předseda Volební komise pan David Kroupa navrhuje volbu členů výkonného výboru.
Zahájeno hlasování o novém výkonném výboru.
Výkonný výbor je sedmičlenný, jsou zvoleni:
1. předseda:
2. místopředseda:
3. jednatel:
4. člen VV:
5. člen VV:
6. člen VV:
7. člen VV

Chládek Václav st.
Chládek Stanislav st.
Mgr. Kučera Jiří
Veselý Josef st.
Oplt Václav
Dunaj Pavel
Ing. Veselý Josef

ID FAČR: 49090108
ID FAČR: 49090045
ID FAČR: 81060487
ID FAČR: 43090035
ID FAČR: 50090123
ID FAČR: 48090122
ID FAČR: 80020670

Usnesení:
Na základě hlasování je zvolen nový výkonný výbor.
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0

9. Návrh na usnesení:
Předseda návrhové komise pan Jakubec Jiří přednesl návrh na usnesení:
Valná hromada schvaluje:
- Zprávu jednatele o činnosti oddílu za rok 2014 a plnění úkolú z VH.
- Zprávu pokladníka o hospodaření FK.
- Návrh a schválení nových stanov FK.
- Volbu výkonného výboru FK.
Valná hromada ukládá:
- sledovat výkony obou mužstev,
- zajistit finanční prostředky pro činnost FK,
- získávat nové členy pro klub,
- řádně spravovat fotbalový areál.
Usnesení:
- Na základě hlasování je schváleno usnesení:
- Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0
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10. Závěr
Předseda pan Václav Chládek st. poděkoval všem členům FK Vchynice za účast na Valné
homadě a ukončil VH.

Zapsal: Nováková Radka

Podpis: Nováková Radka v.r.

Ověřil: Ing. Veselý Josef

Podpis: Ing. Veselý Josef v.r.

Chládek Stanislav st.

Ve Vchynicích dne 24. 1. 2015.

Podpis: Chládek Stanislav st. v.r.

předseda FK Vchynice
Václav Chládek st.
(razítko a podpis)

Přílohy:
- Prezenční listina
- Nové stanovy FK Vchynice
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