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ÚVOD 

 

Vážení sportovní přátelé, 

předkládáme vám tradiční výroční zprávu Fotbalového klubu Hlubočky z.s. (dále jen „FK“), 

která souhrnně popisuje naše aktivity a finanční vyhodnocení činnosti FK v roce 2020. 

Rok 2020 byl „nejšílenější“ rok v historii nejen klubu ale i celé novodobé historii společnosti. 

Celosvětová pandemie onemocnění virem COVID 19 výrazným způsobem ovlivnila činnost 

klubu a i průběhu všech mistrovských soutěží. Je velký předpoklad, že se důsledky této 

pandemie promítnou i do budoucího vývoje klubu, především z pohledu personálního. 

Dvakrát v průběhu roku byly přerušeny jednotlivé soutěže, kdy sezóna 2019/2020 nebyla 

vůbec dokončena a byla kompletně anulována. Byly také výrazně omezeny, popř. zrušeny 

tréninkové aktivity. V návaznosti na výše uvedené a v souvislosti s omezujícími opatřeními, 

nebyla v roce 2020, resp. v 1.polovině roku 2021 také uskutečněna pravidelná členská schůze.  

Po výsledkové stránce se rok 2020 nedá vůbec hodnotit, protože jak je zmíněno výše, sezóna 

2019/2020 byla anulována a ze sezóny 2020/2021 nebyla dokončena ani podzimní část. Je to 

škoda především z pohledu kategorie dorostu, kde naši dorostenci měli našlápnuto v sezóně 

2019/2020 k dosažení velice dobrého výsledku v okresním přeboru i s vidinou dosažení titulu 

přeborníka okresního přeboru OFS Olomouc. Další kategorií, kde nám zhatila pandemie 

koronaviru možnost velmi pěkného umístěni je kategorie mladších žáků. V této kategorii 

máme mnoho velice nadějných a šikovných fotbalistů a naše mužstvo mělo velice dobře 

rozehranou sezónu 2019/2020. Vládní omezující opatření také významně ovlivnili přechod 

těchto hráčů do kategorie starších žáků.    

V dalších oblastech působení FK se v nám průběhu roku podařilo, i přesto, že v průběhu roku 

byla několikrát vyhlášena omezující opatření, zorganizovat několik významných akcí. V únoru 

se konal po opět sportovní ples FK Hlubočky. V období letních prázdnin jsme zorganizovali další 

dva týdenní běhy příměstských táborů pro děti ve věku od 5 do 12 let. V červenci proběhl 

v našem areálu 2.ročník turnaje v malé kopané O pohár předsedy FK Hlubočky. 

V roce 2020 probíhala pravidelná údržba zázemí FK. Byla provedena standardní rekonstrukce 

hlavní travnaté plochy, spočívající v dosevu nového travního semene a v průběhu celého 

vegetativního období probíhalo také pravidelné přihnojování.  Kvalita travnatého povrchu 

našeho hlavního hřiště patří určitě mezi nejlepší na této úrovni soutěží. 

Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky 

pro náš klub. Tentokrát si toho ceníme mnohem víc, protože rok 2020 byl velice těžký i pro 

podnikající subjekty. Bohužel částečně sledujeme pokles finančních prostředků 

poskytovaných sponzory klubu a také postupný pokles počtu našich sponzorů. V této oblasti 

bude nutné v budoucím období opět nově zapracovat. Myslíme si, že máme našim partnerům 

co nabídnout.  
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V neposlední řadě děkujeme také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají 

do rozpočtu svými příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem 

nadšení ale zejména projevem společenské solidarity a odpovědnosti. 

Doufáme, že obtížný rok 2020 a začátek roku 2021 se výrazným způsobem nedotkne fungování 

klubu. Doufáme, že naši hráči všech kategorií nepodlehnout svodům domácího klidu a jakmile 

to situace umožní, tak se vrátí k pravidelnému trénování a hraní v našem klubu. Doufáme také, 

že nám zachovají svoji přízeň naši partneři, protože bez jejich finanční pomoci by bylo velice 

obtížné zajišťovat standardní chod klubu.  A v neposlední řadě doufáme, že nám zachovají 

přízeň také naši příznivci a fanoušci, protože jejich podpora výrazným způsobem pomáhá při 

zápasech všech našich mužstev. 

 

 

                                                      Ing. Tomáš Svozil 
předseda výkonného výboru Fotbalového klubu Hlubočky z.s. 
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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

 
Spolek s názvem Fotbalový klub Hlubočky z.s. (dále jen „klub“) je právnickou osobou 
založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 
Klub je dobrovolným svazkem občanů, provozující tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou 

a hospodářskou činnost. 

Základním posláním klubu je zabezpečení rozvoje kopané na soutěžní úrovni mužstev mládeže 
a dospělých v úrovni výkonnostní kopané, hlavně z řad mládeže obce Hlubočky. Ke splnění 
svého základního poslání si klub stanovuje cíle a úkoly: 
 

a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných 
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 
 

b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže, 

 
c. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností, 

 
d. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 

 
e. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 

etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost 
v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, 

 
f. hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány 

obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovní svazy, škola, podnikatelé, apod.) 
i jednotlivci 

 
g. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou 
činností. 
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3. STRUKTURA KLUBU V ROCE 2019 

 

Orgány klubu jsou: 

Členská schůze jako nejvyšší orgán 

Výkonný výbor jako orgán výkonný 

Předseda jako orgán statutární 

 

Výkonný výbor Fotbalového klubu Hlubočky: 

 

Předseda výkonného výboru:  Ing.Tomáš Svozil 

Členové výkonného výboru:   Jiří Henkl 

      Mgr. Radomíra Stloukalová 

      David Ambrož 

      Ing.Pavel Šperka 
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4. ČINNOST V ROCE 2020 

 
I. Sportovní výsledky: 

 
Rok 2020 byl ze sportovního hlediska zcela výjimečný. Sezóna 2019/2020 byla z důvodu 
epidemie onemocnění COVID-19 ještě před započetím jarní části zcela zrušena a následně byla 
celá sezóna anulována. Bylo to škoda především z pohledu našich mládežnických mužstev, kdy 
jak mužstvo dorostu, tak i mužstvo mladších žáků mělo našlápnuto k velice pěknému umístění 
ve svých soutěžích. V 1.pololetí byla také výrazně omezena možnost trénování. Podzimní část 
sezóny 2020/2021 sice začala, ale po odehrání několika málo kol byla 12.10 opět přerušena a 
k 27.10.2021 byla podzimní část z důvodu další vlny pandemie onemocnění COVID-19 
ukončena. 
 
Omezující opatření budou mít zcela jistě i vliv na další fungování klubu. Velká obava je 
především z pohledu personálního obsazení v případě mládežnických mužstev.  Doufáme, že 
se nenaplní prognózy, které předpovídají, že se k fotbalu (a ke sportu vůbec) již určité množství 
dětí vůbec nevrátí. 
 
 

II. Ostatní akce 
 

V sobotu 18. ledna 2020 se hráči naší nejmladší kategorie zúčastnili dobře obsazeného 
halového turnaje ve Velké Bystřici za účasti 9 mužstev. Naši hráči tento turnaj vyhráli a 
zaslouženě převzali pohár pro nejlepší tým turnaje. Výkony našich chlapců jsou příslibem pro 
další období 

 
 
V neděli 26. ledna 2020 se naše mužstvo přípravky zúčastnilo turnaje Finále zimní ligy – ročník 
2009, který pořádal v hale ve Velké Bystřici Okresní fotbalový svaz Olomouc Turnaje se 
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zúčastnilo celkem osm nejlepších týmů okresu. Na 1.místě skončil tým FK Nové Sady. Naši 
borci obsadili 6.příčku. 
 

 
 
15.února 2020 pořádal Fotbalový klub Hlubočky v KD Na Letním společenský ples. 
 

 
 
29.února 2020 se naše dvě nejmladší mužstva zúčastnili akce, kterou podpořil náš fotbalový 
klub na Olomouckém zimním stadionu. Tato akce se konala poprvé a sešlo se přes 50 
fotbalistů, rodičů a sourozenců. Ledová plocha se rozdělila na polovinu, kde na jedné bylo 
bruslení a na té druhé se konal hokejový zápas dětí a rodičů. Tento zápas byl velice kvalitní a 
nebyl tady žádný puk zadarmo. V polovině hracího času se rodiče přesunuli do role diváků 
nebo bruslařů a děti pokračovali v tuhém a někdy i bolavém boji. Výsledek nebyl tak důležitý, 
ale úplně všichni se shodli na tom, že to byla hodně povedená společná akce, kde si naši mladí 
fotbalisté vyzkoušeli zase trochu jiný kolektivní sport a získali novou zkušenost. 
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2.března 2020 přestoupila naše hráčka Adriana Nevtípilová (ročník 2006) do SK Slavia Praha 
V sobotu 13. června se hráči starší přípravky zúčastnili turnaje „O Holický pohár“, který pořádal 
klub 1. HFK Olomouc. Po dlouhé herní pauze se setkalo deset týmů na stadionu s krásným 
pažitem. Ve velikém vedru a dusnu bojovali fotbalisté Hluboček naplno od prvního zápasu. 
První dva zápasy sice nevyhráli (Nové Sady 0:3, Slatinice 0:1), ale další dva ano (Hranice 5:1, 
Jesenec 5:0). Díky tomu si zajistili účast v play-off. Po vítězství 2:0 nad Moravským Berounem 
ve čtvrtfinále nestačili v semifinále na domácí tým 1.HFK (0:1). V boji o bronz s týmem Slatinic 
se zopakoval těsný výsledek ze základní skupiny (0:1). Konečné 4. místo rozhodně není 
zklamáním.  
 
11.července organizoval FK 2.ročník turnaje v malé kopané „O pohár předsedy FK“. Turnaje se 
zúčastnilo 15 mužstev a k vidění byli i hráči 1.ligy (J.Svozil – Baník Ostrava, R.Látal – Sigma), 
2.ligy (P.Zifčák – FK Pardubice, L.Machynek – SK Prostějov). Účastnili se hráči SK Uničov, FK 
Šternberk, SK Nové Sady, SK Velká Bystřice. Turnaj vyhrálo s přehledem mužstvo FC Šnit, na 
druhém místě skončilo překvapení turnaje HDO Veteran a třetí byl FC Skunk. Nejlepším 
hráčem byl vyhlášen J.Ambrozek (FC Šnit), nejlepším brankářem Tomáš Plch (HDO Veteran) 
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V termínu 13.7 – 17.7. 2020 se uskutečnil 1.běh příměstských táborů FK Hlubočky 2020. 
V rámci programu přijel své umění předvést několika násobný mistr ČR ve street fotbale Petr 
„Kari“ Karásek, zástupci Obecní policie Hlubočky předvedli ukázku poslušnosti a výcviku 
služebního psa a jedno odpoledne bylo věnováno vědomostnímu kvízu. Tábora se účastnilo 
celkem 20 dětí ve věku od 8 do 14ti let. 
 

   
 
V termínu 17. – 21.8. proběhl 2.běh příměstských táborů FK Hlubočky 2020. Program byl 
obdobný jako v případě 1.běhu. Tohoto tábora se účastnilo 27 dětí ve věku od 6ti do 14ti let. 
 

   
 
22.srpna poprvé odchovanec FK Hlubočky nastoupil v ligovém zápase. Pavel Zifčák,  který v FK 
Hlubočky hrával za mužstvo přípravky a mladších žáků, nastoupil v 1.kole ročníku 2020/2021 
v 70.minutě za SK Sigma Olomouc proti týmu FC Liberec.  
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5. HOSPODAŘENÍ FK HLUBOČKY V ROCE 2020 

 
A.Výdaje: 
 
Výdaje celkem:   731 tis. Kč 
z toho 

- elektrická energie                51 tis. 
- mzdy                 235 tis. 
- daně       26 tis. 
- nájem       21 tis. 
- opravy a údržba     44 tis. 
- údržba hracích ploch                 44 tis. 
- PHM sekačka      13 tis.   
- cestovné      28 tis. 
- výdaje na výbavu mužstev    42 tis. 
- hostování, přestupy      18 tis. 
- soustředění (dorost)     26 tis. 
- ostatní  

(pokuty, registrace, startovné,  
tréninkové pomůcky, tisk plakátů, …)        183 tis.  

 
 
B.Příjmy: 
 
Příjmy celkem:   874 tis. Kč 
Z toho 

- provozní dotace     567 tis. 
- přijaté příspěvky        22 tis. 
- tržby za vlastní výkony  a zboží   230 tis. 
- ostatní                      55 tis.  

 
 

Rozdíl:   + 143 tis. 
 
 
Zisk z roku 2020 bude v roce 2021 použit na úhradu nákladů, souvisejících s modernizací 
areálu (umělé zavlažování hřiště). 
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6. STANOVENÍ HLAVNÍCH SMĚRŮ NA ROK 2021 

 

 

 

 

N  

 
 
 
 
 

Pro rok 2021 jsou stanoveny následující hlavní směry činnosti FK: 
 
− po skončení omezujících opatření z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 nadále 

udržet zájem malých hráčů a jejich rodičů o dění v klubu, oslovovat nové zájemce 
 

− dodržovat finanční stabilitu klubu 
 

− oslovit další potencionální partnery klubu 
 

− zabezpečit personální výpomoc při zajištění domácích zápasů (udírna, kiosek, 
pořadatelská služba) ze strany dalších členů FK 

 

− v žákovské a dorostenecké kategorii spolupracovat s kluby z okolních obcí kvůli 
nedostatku hráčů  

 

− organizačně a finančně zabezpečit konání společenského plesu FK (únor 2022) 
 

− organizačně a finančně zajistit konání fotbalových turnajů 
 

− v průběhu 1.pololetí 2021 zrealizovat umělé zavlažování hlavní hrací plochy 
 

 
 
 
 
 
 
V Hlubočkách dne 30.března 2021 
 
 
             Ing.Tomáš Svozil 
       předseda výkonného výboru klubu 
                Fotbalový klub Hlubočky z.s.  


