
Zpráva o činnosti FK Košťálov za rok 2010 

 

Naši činnost v roce 2010 jsme zahájili jiţ tradičně uspořádáním fotbalového bálu, 

který se konal 16. ledna v sokolovně. V dalších dnech byla zahájena zimní příprava 

všech druţstev. Tréninky probíhali především na hřišti s umělým povrchem v centru 

volného času a přípravná utkání v Ţelezném Brodě také na hřišti UMT kam zajíţděla 

téměř všechna naše druţstva, kromě starší a mladší přípravky, ty se připravovali v 

hale libštátské školy. 

Členové výkonného výboru FK se scházeli pravidelně kaţdý týden od začátku 

nového roku a připravovali se na řádný chod klubu v tomto roce. Jedním z prvních 

úkolů bylo vyřešit hostování mladších ţáků Patrika Holoviče a Tomáše Houţvičky, 

kteří byli osloveni ligovým Slovanem Liberec. Jednáním se zabývali především 

předseda FK Košťálov, vedoucí mládeţe Slovanu Liberec p. Luboš Stýbal a 

samozřejmě rodiče zmíněných hráčů. Po několika jednáních zůstalo rozhodnutí o 

odchodu hráčů na rodičích, kteří se rozhodli ponechat své děti nadále v mateřském 

klubu. Důvodem byla hlavně časová náročnost při dojíţdění na Slovan Liberec (4x aţ 

5x týdně). 

Na dalších jednáních fotbalového výboru se řešili běţné záleţitosti klubu, především 

však doplňování hráčů jednotlivých druţstev. Výbor rozhodl získat na hostování do 

30. 6. 2010 po konzultaci s trenérem, Leoše Klazara, Josefa Coufala (oba SK Semily) 

a Tomáše Kordu (FC Lomnice n/P.). Dalším osloveným hráčem byl brankář David 

Sedláček (SK Semily), kterého se nepodařilo získat. Do „B“ týmu přišel Miloš 

Průcha (Jiskra Libštát) výměnou za Tomáše Koldovského a do ţáků jsme se dohodli 

o ročním hostování hráče Tran Trunga Nguyena z Nové Paky. 

Koncem března byly dokončeny poslední přípravy na mistrovské soutěţe a vše se 

mohlo rozběhnout tak jak je kaţdoročně zvykem. 

První dubnový víkend zahájilo všech devět druţstev jarní boje o mistrovské body. 

Nejvíce jich potřebovali starší ţáci v krajském přeboru, jelikoţ byli po podzimní části 

na posledním místě s pouhými 9 body. Ostatní druţstva na tom byli po podzimu 

velice dobře. 

Výbor FK se věnoval v tomto období hlavně přípravám mistrovských utkání a jejich 

zajištění. 

Koncem května se náš klub podílel na zajištění akce „Košťálovský Bumbác“, a po 

ukončení této odpolední akce jsme uspořádali taneční zábavu přímo v areálu CVČ. 

Při pořádání zábavy nám pomohli hlavní organizátorky BUMBÁCE Daniela 

Pastorková, Kateřina Šaldová a Milan Havlík, kterým patří velký dík za jejich pomoc. 

V červnu probíhali přípravy na blíţící se turnaj starých gard a následně nejnutnější 

úpravy hrací plochy hřiště. 

Největší pozornost však byla upřena na výsledky druţstev v jednotlivých soutěţích, 

především na starší ţáky, kde byla situace velice špatná, protoţe druţstvo starších 

ţáků se nacházelo na sestupových příčkách. Přestoţe vedení ţáků se snaţilo v závěru 

sezony ze všech sil krajský přebor zachránit, bohuţel se to nepodařilo a druţstvo 

ţáků ze své soutěţe sestoupilo. Ostatní naše druţstva skončila v soutěţích velice 

dobře. 

 



26. června jsme uspořádali turnaj starých gard za účasti 5 druţstev. V týdnu po turnaji 

byli na hřišti zahájeny údrţbářské práce a to hlavně poloţení nových travnatých 

koberců v brankovištích, byla provedena vertikutace a hnojení trávníku. Dále 

následovali přípravy na noční turnaj. Ten proběhl 10. července na „umělce“ a lze jej 

hodnotit jako velice zdařilý. Poděkování patří všem pořadatelům, především pak 

„hasičkám“ a přítelkyním fotbalistů, Milanu Havlíkovi, Josefu Jiříčkovi a Milanu 

Stránskému za přípravu a prodej občerstvení. 

Nejzajímavějšími novinkami léta bylo ukončení smlouvy s trenérem „A“ týmu 

Karlem Vodráţkou (ekonomické důvody). Hráči a vedení klubu se s Karlem 

rozloučilo na mimořádné hráčské schůzi, kde mu bylo za jeho vynikající práci, kterou 

pro košťálovský fotbal odvedl, poděkováno a bylo mu předáno několik dárků na 

památku. Novým trenérem „áčka“ se stal Ivo Jiříček a vedoucím muţstva Michal 

Baudyš. U „B“ týmu vystřídal trenéra Karla Grafka st. Jiří sádek ml. Rovněţ Karlovi 

Grafkovi děkujeme za velmi kvalitní práci. I v tomto období jsme doplňovali hráčské 

kádry. Na hostování z SK Semily přišli Lukáš Ludvík, Matěj Fišera, Roman Hykman, 

Tomáš Bartoníček, David Grebeníček, z Harrachova Robert Tulach, z Rokytnice n/J. 

Jan Brett, z Tatobit na přestup Jiří Jiránek a z hostování ze Semil se vrátil Bohumil 

Dohnal. Hostování prodlouţili Leoš Klazar (ten se stal koncem roku hráčem a členem 

klubu FK Košťálov) a Tomáš Holec. Další změnou bylo ukončení dohody o 

provozování společného ţákovského druţstva mezi oddíly FK Košťálov, Jiskrou 

Libštát a FC Lomnice n/P. a návrat k původnímu sloţení Košťálov – Libštát. 

Nový fotbalový ročník 2010/2011 byl zahájen začátkem srpna krajskými a okresními 

soutěţemi. Všechna druţstva byla dobře připravena, coţ dokazují závěrečné tabulky 

podzimu 2010, kromě druţstva dorostu kde nastal problém hlavně v počtu hráčů a 

tím pádem i v kvalitě kádru, protoţe do některých utkání byli trenéři nuceni 

nasazovat starší ţáky a ti ještě nebyli na tuto kategorii fyzicky ani fotbalově 

připraveni. Touto situací se muselo vedení pečlivě a neustále zabývat tak, aby v 

budoucnu došlo ke zlepšení. 

V této zprávě bych se chtěl ještě zmínit o mimo fotbalové činnosti členů FK která je 

zaloţena především na odpracování brigádnických hodin. Členové FK opracovali v 

roce 2010 na brigádách celkem pro obec 203 hodiny, na skládce 30 hodin a na hřišti 

50 hodin. 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2011 : 

– uspořádat fotbalový bál 

– připravit druţstva na mistrovské soutěţe 

– uspořádat turnaj starých gard 

– provést úpravu povrchu hřiště 

– organizovat brigády pro obec, skládku, zemědělské druţstvo a hřiště 

– vzorně reprezentovat FK a obec v kraji i okrese 

– koncem roku uspořádat valnou hromadu FK 

 

 

 

 



Závěrem bych chtěl poděkovat obci a všem sponzorům, kteří svými prostředky 

podporují FK Košťálov. Bez této podpory by klub nemohl fungovat na takové úrovni 

jako v současnosti. Dále pak děkuji trenérům a vedoucím druţstev, sluţbám při 

zajišťování fotbalových utkání, za vzornou práci všem členům výboru FK a v 

neposlední řadě manţelkám a přítelkyním fotbalistů a fanouškům, prostě všem co 

pomáhají košťálovskému fotbalu. 

Přeji Vám všem i vašim rodinám jménem FK Košťálov hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti v roce 2011 a nám fotbalistům hodně sportovních úspěchů. 

 

 

                                                       za FK Košťálov – předseda Leoš Moravec 

 

 

Konečné umístění družstev FK Košťálov po jarní části soutěže v roce 2010 : 

 

muţi „A“ 1.A.tř.    6. místo   12 výher  4 remízy  10 proher   skóre  53 : 41     40 bodů 

muţi „B“ OP.         2. místo   18 výher  0 remíz     8  proher   skóre  76 : 41     54 bodů 

muţi „C“ OS          1.místo    18 výher  4 remízy   4 prohry   skó re 109 : 37   58 bodů 

dorost       KP         6.místo    13 výher  1 remíza  12 proher   skóre   67 : 58    40 bodů 

dorost   1.A.tř.        5.místo    11 výher  0 remíz    11 proher   skóre   56 : 60    33 bodů 

ST: ţáci                13.místo      7 výher  3 remízy  16 proher   skóre   32 : 80    24 bodů 

ML.ţáci                  4.místo    18 výher 3 remízy    5 proher    skóre 132 : 38   57 bodů 

ST. přípravka OP    1.místo    15 výher 1 remíza    1 prohra    skóre   75 : 18   46 bodů 

ML.přípravka OP   3.místo    11 výher  1 remíza   4 prohry    skóre   88 : 32   34 bodů 

 

 

Konečné umístění družstev FK Košťálov po podzimní části soutěže v roce 2010 : 

 

muţi „A“ 1.A.tř.    7.místo     6 výher   1 remíza    6 proher   skóre  21 : 25    19 bodů 

muţi „B“ OP         4.místo      7 výher   1 remíza    5 proher   skóre  47 : 24    22 bodů 

muţi „C“ OS        11.místo     6 výher   0 remíz      8 proher  skóre   33 : 48    18 bodů 

dorost      KP        12. místo    3 výhry   0 remíz     10 proher skóre   24 : 46      9 bodů 

ST. ţáci   OP          1. místo    6 výher   0 remíz       0 proher skóre   38 :   2    18 bodů         

ML.ţáci  OP          2. místo    4 výhry   1 remíza     2 prohry skóre   39 : 18    13 bodů 

ST: přípravka OP  6. místo     3 výhry   1 remíza    4 prohry  skóre   36 : 31    10 bodů 

ML. přípravka  -  nebyla přihlášena do mistrovských soutěţí 

 

 


