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Úvodní slovo 
Vážení přátelé, 

 

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti  Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku 

amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. 

 

V letošním roce 2014 se nám podařilo uspořádat již třetí ročník Štěpánkovické fotbalové ligy 

neregistrovaných hráčů. V tomto ročníku sehrálo 103 hráčů v šesti týmech 30 vzájemných 

zápasů. Zápasy byly odehrány v měsících dubnu až říjnu s měsíční červencovou pauzou. 

Vítězem letošního ročníku se stal po roční pauze tým KV - KLIMA, na druhém místě se 

umístil tým FC STATEK, a na třetím místě se umístil již potřetí tým CLONDIKE. Každý tým 

obdržel pamětní pohár, vítězný tým si odnesl putovní pohár vítězů ligy. Došlo také na 

vyhodnocení nejlepších hráčů fotbalové ligy. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Daniel 

Václavík (tým KV - KLIMA), nejlepším střelcem Antonín Kolečkář  (tým KV - KLIMA), 

nejlepším nahrávačem Martin Záloha (tým KV - KLIMA), nejlepším brankářem Václav 

Krčmařík (tým KV - KLIMA) a nejlepším obráncem Karel Kolečkář (tým Clondike).  

 

Veškeré informace a výsledky mohou hráči i fanoušci sledovat na internetových stránkách 

www.stepankovickaliga.cz, kde informujeme občany o pořádaných akcích a o činnosti 

spolku. Je zde i bohatá fotogalerie, kde si mohou návštěvníci prohlédnout, jak jednotlivé 

zápasy probíhaly. I nadále spolupracujeme s Obecním úřadem ve Štěpánkovicích a s TJ Sokol 

Štěpánkovice. Dále je pro nás důležitá činnost dobrovolníků, bez kterých bychom jen stěží 

mohli zajistit organizaci a průběh fotbalové ligy, za což všem děkujeme a doufáme v další 

spolupráci. Děkujeme všem sponzorům, kteří se v letošním roce 2014 podíleli na zabezpečení 

chodu fotbalové ligy. 

 

Poděkování patří všem hráčům za pěkné fotbalové momenty, sponzorům za podporu fotbalu  

a divákům za vyjádřenou přízeň. Věříme, že i v příštím ročníku 2015 se zapojí do 

Štěpánkovické fotbalové ligy neméně hráčů a týmů jako letos. Nezbývá než se těšit na další 

ročník fotbalové ligy, který začne již na jaře roku 2015.  

Za organizátory  

Mgr. Martin Večerek a Antonín Kolečkář  

 

 

Cíl ŠFL 

Štěpánkovická fotbalová liga amatérských hráčů vznikla za účelem podpory sportovních 

aktivit a veřejného dění v obci Štěpánkovic. Projekt je určen rodákům ze Štěpánkovic  

a občanům s trvalým pobytem ve Štěpánkovicích od dovršení 15 let, kteří již minimálně 2 

roky aktivně nehrají fotbal pod hlavičkou FAČR. Dále je projekt určen občanům všech 
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věkových kategorií, kteří mají zájem o sportovní dění a nevšední zážitek s možností podpořit 

dobrou věc v dění obce Štěpánkovic. 

Cílem ŠFL je zapojit do sportu co největší počet občanů Štěpánkovic a přinášet sportovcům  

i divákům potěšení a nevšední zážitek ze sportu. Snahou všech organizátorů je podporovat 

tradice a kulturní dění v obci. 

 

Z historie ŠFL 

Štěpánkovická fotbalová liga amatérských hráčů vznikla na jaře roku 2012. Zakladatelem se 

stal pan Antonín Kolečkář, který ve spolupráci s dalšími členy vedení ŠFL p. Martinem 

Večerkem, p. Tomášem Kurkou a p. Danielem Riemlem vytvořili projekt Štěpánkovické 

fotbalové ligy amatérských hráčů. První ročník proběhl jednokolově podle upravených 

pravidel malé kopané, na kterých se podíleli všichni vedoucí přihlášených fotbalových týmů. 

První ročník Štěpánkovické fotbalové ligy neregistrovaných hráčů byl ukončen 26. října 2012. 

V prvním ročníku sehrálo 137 hráčů v osmi týmech 28 vzájemných zápasů. Zápasy byly 

odehrány v měsících červenci až říjnu. Vítězem ročníku 2012 se stal tým KV – KLIMA, na 

druhém místě se umístil tým HERFI, a na třetím místě se umístil tým CLONDIKE. Nejlepším 

hráčem byl vyhodnocen Jiří Kočí (tým Boca Stars), nejlepším brankářem Norbert Langer 

(tým Herfi), nejlepším střelcem Stanislav Stromský (tým Herfi), nejlepšími nahrávači se stali 

Martin Sněhota (tým FC Statek) a Miroslav Ceplý (tým Boca Stars). Druhý ročník 

Štěpánkovické fotbalové ligy sehrálo 118 hráčů v sedmi týmech a 36 vzájemných zápasech. 

Zápasy byly odehrány v měsících dubnu až říjnu s měsíční červencovou pauzou. Vítězem 

ročníku 2013 se stal tým FC STATEK, na druhém místě se umístil tým KV - KLIMA, a na 

třetím místě se umístil tým CLONDIKE. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Martin Záloha 

(tým KV - KLIMA), nejlepším brankářem Hynek Gratza (tým Clondike) a nejlepším 

obráncem Jan Dluhoš (tým FC Statek). 

Organizátoři věří, že se tato liga stala ve Štěpánkovicích tradičním turnajem a zpestřením 

sportovního života občanů Štěpánkovic a okolí. 

 

Vedení ŠFL 

vedení soutěže: 

Antonín Kolečkář – hlavní organizátor 

Martin Večerek – web a dokumentace 

Martin Kříž - pokladník 

Lukáš Lamla - foto a propagace 

Daniel Riemel – hlavní rozhodčí 
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rozhodčí soutěže: 

Daniel Riemel 

Tomáš Kurka  

Heinz Hrubý 

Josef Harazim 

vedoucí týmů: 

Jiří Harazim (FC Statek), Martin Kříž (Clondike), Antonín Kolečkář (KV-KLIMA), Jiří Kočí 

(BOCA STARS), Martin Večerek (Herfi), Daniel Riemel (AS Štěpáník Svoboda) 

 

 

Popis činnosti v letošním roce 

Celoroční realizace našich aktivit se konala na území obce Štěpánkovic. 

Činnost spolku se skládala z organizačních schůzí, hlavní soutěže a halového turnaje.  

 

I. organizace soutěže 

 

28. února 2014 - Organizační schůze III. ročníku ŠFL 

Ve vinárně hospody  Na Statku v 19:00 hod se konala organizační schůze nového ročníku 

Štěpánkovické fotbalové ligy. Na organizační schůzi, za účasti zástupců 6 týmů, byla 

odhlasována a schválena upravená pravidla soutěže a organizační pokyny soutěže. Letošní 

ročník ŠFL bude probíhat ve dvou kolech, se zahájením 13. dubna 2014 a ukončením 19. října 

2014.  

14. srpna 2014 – Porada vedoucích týmů 

Dne 14. srpna 2014 se konala v hospodě  Na Statku v 19:00 hod organizační schůze před 

podzimní polovinou 3. ročníku Štěpánkovické fotbalové ligy.  

31. října 2014 – Slavnostní ukončení sezóny s předáním cen 

Dne 31. října se konalo v sálu hospody Na Statku v 19:00 hod slavnostní ukončení sezóny 

2014 s předáním cen nejlepším hráčům, týmům a fandům naší ligy.  

II. hlavní soutěž: - hrací den neděle 

Každou neděli se scházejí hráči jednotlivých týmů podle rozlosování soutěže na školním hřišti 

ZŠ Štěpánkovice nebo na tréninkovém hřišti TJ Sokol Štěpánkovice podle vývoje počasí, kde 

sehrají 3 utkání. 

od 13. dubna do 15. června 2014 – jarní část Štěpánkovické fotbalové ligy 

od 24. srpna do 19. října 2014 – podzimní část Štěpánkovické fotbalové ligy 
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Výsledná tabulka ŠFL 2014 

P. tým zápas výhra remíza prohra skóre body 

1. KV - KLIMA 10 8  2 0 26 : 7 26 

2. FC STATEK 10 7  2 1 15 : 7 23 

3. CLONDIKE 10 3  3 4 10 : 12 12 

4. BOCA  STARS 10 3  2 5 12 : 15 11 

5. AS Štěp. SVOBODA 10 1   3 6 9 : 15 6 

6. HERFI 10 1   2 7 11 : 27 5 

     

     

         

III. Vánoční  turnaj v halové kopané 3+1 

Tento vánoční turnaj se stal rovněž tradiční sportovní událostí ve Štěpánkovicích. Turnaj vždy 

pořádá jeden z týmů ŠFL. V minulém roce 2013 proběhl první ročník a pořadatelství se ujal 

tým AS Štěpáník Svoboda. V letošním roce fotbalový tým KV - KLIMA pořádal v sobotu 13. 

prosince 2014 od 8.00 hodin již 2. ročník Vánočního turnaje v halové kopané 3+1 

neregistrovaných hráčů v tělocvičně ZŠ Štěpánkovice.  

Do turnaje se přihlásilo celkem 6 týmů a turnaj byl velice vyrovnaný. 

výsledky turnaje: 

1. místo AS Štěpáník Svoboda, 2. místo FC Statek, 3. místo Clondike, 4. místo 

KV-KLIMA-GENERALI, 5. místo Cisaraci, 6. místo Boca Stars 
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vyhodnocení jednotlivců: 

Nejlepší střelec - Dimitris Cekuras a Daniel Riemel (oba 13 gólů) 

Nejlepší brankář - Marek Balarin 

Nejlepší obránce - Erich Václavík 

Nejužitečnější hráč - Jiří Kočí 

Nejlepší hráč turnaje - Petr Štěpáník 

 

Pořadatelství 3. ročníku, který proběhne v roce 2015 se ujme tým FC Statek. 

 

 

Finanční a materiální dary 

Financování v uplynulém roce probíhalo formou sponzorských darů, které jsou důležité 

z hlediska organizace a materiálního zabezpečení soutěže. 

 

Provozní dotace: 

Obecní úřad Štěpánkovice, Slezská 520/13 

 

Sponzorské dary: 

Autoservis Harasim, U Dvora 11, Štěpánkovice 

Generali Pojišťovna a.s, Slezská 77, Kobeřice 

SB Sádrokartony, Štěpánkovice 

 

„Poděkování všem našim sponzorům, dobrovolníkům a kamarádům. 
Moc si vážíme Vaší důvěry a pomoci.“ 

 

 

Finanční hospodaření 

POKLADNA 

Počáteční stav (převod z roku 2013) 12.280,- Kč 

Členské příspěvky 20.600,- Kč 

Sponzorské dary 10.000,- Kč 

Náklady 26.809,- Kč 

Konečný stav 16.071,- Kč 
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Kontaktní údaje 

Antonín Kolečkář 

tel: 737 889 590 

e-mail: koleckar@kvstav.cz 

Mgr. Martin Večerek  

tel: 604 976 324 

e-mail: martin.vecerek@post.cz 

 

Projednáno a odsouhlaseno členy vedení ŠFL  bez připomínek. 

 

Ve Štěpánkovicích  30. prosince 2014                       Mgr. Martin Večerek a Antonín Kolečkář 

                                                                                                               za vedení ŠFL 


