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Věc:  Schůze vedení fotbalového oddílu se zástupci týmů 
Datum: 7/4 a 9/4/2014 
Přítomni: M. Vanduch, P. Míka, P. Linhart, M. Mašek 
  M. Drnek, P. Bulka, F. Vávra, K. Malečková    !!! 
 
 

Bod 
číslo 

Téma Obsah 
Zodpovídá / 

/ termín 

14/1/1 Zimní turnaj 
O.K. 
Lépe zajistit a zorganizovat další ročník. 

 

14/1/2 Zimní příprava 
O.K. 
Více podrobností o zimní přípravě na našich internetových 
stránkách. 

 

14/1/6 
Schůze FO 
(pravidelné setkání 
VV) 

Vedení fotbalového oddílu se schází pravidelně každé první 
pondělí v měsíci. Místo a čas vždy upřesní předseda FO. 
Další setkání se uskuteční 5/5/2014. Předběžně od 18.00 hod. na 
letním stadiónu.   

M. Vanduch 

14/1/8 Příspěvky 

M. Vanduch s J. Hornátem dají dohromady seznam dlužníků. 
Nahradit rodná čísla ve formulářích datem narození. 
Příspěvky uhradili: muži A, ženy, žáci mladší, žáci starší, 
přípravka starší B, přípravka mladší, předpřípravka starší, 
předpřípravka mladší. 
Neuhradily: 35+, muži B, dorost, přípravka starší A. 
U týmů, které neodevzdaly, jsou pozastaveny veškeré výdaje 
(nákupy, cesťáky, večeře apod.) 

M. Vanduch 
J. Hornát 

14/1/10 Traktůrek Ve spolupráci s M. Říským a F. Kopáčkem dořešit žací zařízení.  
M. Vanduch 

M. Synek 

14/1/11 Světelná tabule 
Tabule funguje. Obsluha zaškolena. V případě potřeby je na 
nástěnce vyvěšen návod k obsluze.  

 

14/1/12 Výroční schůze 
Domluven termín 7/3/2014 od 19.00 hod. na letním stadiónu.  
Proběhla v klidném a přátelském duchu. Zápis zaslán na TJ. 

 

    

14/2/3 E.ON Junior Cup 

Blatná přihlášena na turnaj ve Strakonicích. Zaplacena kauce        
3 000 Kč. 
Prověřit možnost čerpání bonusů od E.ONu (jako v loňském roce) 
s M. Říským.         Trvá. 

P. Linhart 
M. Vanduch 

14/2/5 
Rozšíření týmů 
přípravek v soutěži 

Pro sezónu 2014/2015 bude nutné rozšířit přípravky o jeden tým. 
Důvodem je velký počet mladých hráčů. Předpokládané složení: 
M. Vaněček – ročník 2007 – mladší přípravka B. 
M. Hovorka – ročník 2006 – mladší přípravka A, zatím 7 dětí. 
F. Vávra – ročník 2005 – starší přípravka B, zatím 6 dětí, 
  doplnit asistenta. 
P. Bulka – ročník 2004 – starší přípravka A, zatím 14 dětí 
  (z toho 2 ročník 2005), doplnit asistenta. 
Domluvit přechod lidí R. Koptyše k R. Habadovi. Jedná se o 7 dětí 
ročník 2003 a 1 dítě ročník 2004. Oslovit okolní týmy a pokusit se 
sehnat tým se staršími žáky, který by doplnil náš druhý tým  
mladších žáků a odehráli tak 1.A třídu žáků. 

M. Mašek 
M. Vanduch 
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Pro další sezónu přihlásit dorost do 1.A třídy. 
Do budoucna sjednotit týmy přípravek podle ročníku. Promluvit 
s trenéry a rodiči. 

    

14/3/3 ČUS Doplnit rodná čísla chybějících členů.        Trvá. 
M. Vanduch 
31/3/2014 

14/3/4 
Potvrzení o 
zdravotním stavu 
hráče 

Rozeslána směrnice a vzor pro vyplnění. 
Kontrola potvrzení proběhne v měsíci dubnu 2014. 

M. Vanduch 
30/4/2014 

14/3/5 Rozpis jara 2014 
Pravidelně aktualizuje a dále rozesílá Petr Linhart. Veškeré 
požadavky a hlášenky směřovat na něj.         O.K. 

P. Linhart 

14/3/6 Zamykání LS 
Dojde k oplocení celého areálu dle domluvy s TJ. 
Práce probíhají. Zbývá zajistit bránu u doskočiště a plot mezi 
hřišti.  

M. Synek 
M. Vanduch 

14/3/7 Turnaj R. Vonáška 

Uskuteční se 28/6/2014. Přihlášeni: Blatná, Protivín, Sedlice, 
Dobřany, Plzeň, Bělčice, Hradiště, Vacha (Německo).  
K. Malečková zajišťuje sponzorský dar od Města Blatná (modrá 
trika pro 112 účastníků + 2 trenéři od každého týmu). 
Ve spolupráci s FO a TJ vyřizuje žádost o dotaci z FAČR. 
Medaile a poháry zajistí Technické služby Města Blatná. Medaile 
dostanou všechny děti. Poháry první 3 týmy + vítěz putovní. 
Oceněn bude nejlepší hráč, brankář a střelec.  
O hostující týmy se budou starat domluvení starší žáci. 
Občerstvení zajištěno.  
Zajistit 3 rozhodčí. Předběžně Pavel Mašek, Josef Hornát a Míra 
Rod. 
Pořadatelé zajištěni. Noviny také. 
Zajistit přípravu kabin a postavení hřišť od hrajícího týmu 
přípravek – Radek Koptyš. Ráno před příjezdem týmů.  
Zajistit jídlo od M. Synka pro rozhodčí, hosty a pořadatele. 
Zajištěni fotografové Míra s Marcelou Šimůnků. 
Zdravotník zajištěn. 
Zahájení a ukončení – R. Vonášek, zástupce FO, zástupce Města 
Blatná a Technických služeb.  
Ocenit opět člověka za zásluhy blatenskému fotbalu. Rozmyslet 
do další schůze vhodné kandidáty. 
Sejít se nejpozději 2/6/2014 a zhodnotit stav příprav. 

M. Vanduch 
P. Míka 

    

14/5/1 
Doplnění týmů 
hráči z okolí 

Oslovit okolní týmy s nabídkou možnosti uplatnění jejich hráčů 
v FO TJ Blatná, a to v případě, že nemohou dát dohromady 
potřebný počet hráčů pro účast v soutěži.  

M. Vanduch 

14/5/2 Výdaje 
Do konce června 2014 vypracovat a sepsat jasný přehled pravidel 
pro proplácení nákladů jednotlivých týmů FO (cestovného, 
vybavení, pohoštění apod.). 

VV 

14/5/3 Vybavení 

Vytipovat a především sjednotit dodavatele vybavení pro FO TJ 
Blatná – napříč všemi týmy. Současný stav je nevyhovující a pro 
FO značně nevýhodný. 
Do budoucna sjednotit vzhled dresů napříč týmy a také oblečení 
zástupců jednotlivých týmů (trenéři a vedoucí). 

VV 

14/5/4 Pronájmy 
Jasně stanovit a sepsat všechny druhy pronájmů, které připadají 
v úvahu na letním stadiónu. 

VV 
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14/x/x Ostatní   

  Platnost certifikace UMT do 24/12/2014.  

  Zápisy z utkání žen a jejich posílání – ujasnit si pravidla.  

  
Doklady k vyúčtování odevzdat vždy k poslednímu dni v měsíci. 
Jinak nebudou brány v potaz !!! 

Průběžně 

  
Renovace UMT - zjistit předběžný rozpočet pro renovaci UMT 
(doplnění podkladu nebo vyšší vlas). Oslovit p. Křenka z FAČRu. 

 

  Permanentky.  

  Pavel Vohryzka – nabídka sponzoringu.   

  Hřiště pro děti u LS.  

    

 Akce 7/6 – krajská soutěž mladých hasičů. Vše zařízeno.  

  10/5 – běh Janovského. Vše zařízeno.  

    

 
Dne 10/4/2014 zapsal Michal Vanduch. 
 
 

Příští schůze:  5/5/2014  (bod 14/1/6 tohoto zápisu). 
 
S přátelským pozdravem 
Michal VANDUCH 
Předseda FO TJ Blatná 
Mobil:  +420724005209 
E-mail:  MichalVanduch@seznam.cz 
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