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Věc:  Schůze vedení fotbalového oddílu 
Datum: 8/1/2015, 17.00 hod. 
Přítomni: M. Vanduch, P. Míka, P. Linhart, J. Hornát, M. Mašek, M. Bulka, P. Krátký, L. 

Hammerschmied 
 
 

Bod 
číslo 

Téma Obsah 
Zodpovídá / 

/ termín 

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 mimořádné setkání se uskuteční 2/2/2015. Předběžně od 
17.00 hod. na letním stadiónu.   

M. Vanduch 

14/1/8 Příspěvky 

Dořešit dlužníky ze sezóny 2013/14 a z podzimu 2014 (přehled J. 
Hornát). 
Příspěvky za jaro 2015 odevzdat do 31/3/2015. Současně 
odevzdat také doklad o zdravotní způsobilosti hráčů, případně 
souhlas rodičů k nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii. 
Připravit a rozeslat příslušné formuláře. 

M. Vanduch 
J. Hornát 

    

14/2/3 E.ON Junior Cup 
Možnost čerpání bonusů od E.ONu (jako v loňském roce) 
prověřuje M. Říský.         Trvá. 

M. Vanduch 

    

14/5/2 Výdaje 
Přehled pravidel pro proplácení nákladů jednotlivých týmů FO 
(cestovného, vybavení, pohoštění apod.) připraven – doladit na 
základě poznatků z podzimu 2014. 

VV 
28/2/2015 

14/5/3 Vybavení 
Vytipovat a především sjednotit dodavatele vybavení pro FO TJ 
Blatná – napříč všemi týmy (dresy + oblečení). 
Pokračovat v průběhu jarní sezóny. 

VV 
M. Bulka 

30/6/2015 

    

14/7/2 Trenérské licence 

Vzhledem k novým trendům ve fotbalu a také nově zřízenému 
fondu na KFS žádáme všechny trenéry, aby se zamysleli nad svým 
současným fotbalovým vzděláním (stavem licence) a promysleli 
možnosti jeho dalšího rozšíření.  
Pravidelně informovat trenéry o nových možnostech vzdělání. 

M. Vanduch 
M. Bulka 

    

14/9/5 
Tréninky, vzdělání 
trenérů 

Zkvalitnit tréninky napříč oddíly. 
V zimním přípravném období a jarní části sezóny 2014/15 
proběhnou jednání se zástupci jednotlivých mužstev, kde budou 
představeny vize a cíle fotbalového oddílu TJ Blatná a zároveň 
blíže představena připravená prezentace. 
Cílem je provést prezentaci v průběhu měsíce února 2015 na 
letním stadiónu. Rozdělit zástupce týmů do dvou skupin – 
předpřípravka + mladší přípravka – starší přípravka + žáci. 

M. Bulka 
M. Vanduch 
28/2/2015 

    

14/9/6 Renovace UMT 

Probíhá proces schvalování naší žádosti o výměnu stávajícího 
povrchu UMT za zcela nový. Výsledky budou známy začátkem 
roku 2015. 
Platnost certifikace UMT do 31/12/2014. Zatím nebude 

M. Bulka 
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provedena reatestace UMT v Blatné. Rozhodnuto bude po 
zjištění podrobností o novém povrchu. 
Prověřit nová LED světla s úsporou až 70 % za náklady na svícení. 
Součást projektu UMT. 
Do 31/1/2015 je nutno podat novou žádost o grant. Podrobnosti 
doplní M. Bulka po schůzce s kompetentními lidmi.  

    

14/10/1 

Chování sportovců 
a návštěvníků 
v areálu letního 
stadiónu 

Na setkání se zástupci oddílů byla domluvena jasná pravidla 
chování hráčů, trenérů, rodičů a fanoušků na letním stadiónu, a 
to během tréninků, zápasů i mimo ně.  
Zpracovat přehled domluvených pravidel a dbát na jejich 
dodržování. 
Je znát výrazné zlepšení. Všem moc děkujeme. 

M. Vanduch 
M. Mašek 

14/10/2 Zimní turnaje 

Turnaje jsou zatím plně v režii jednotlivých týmů (přihlášení, 
doprava, startovné apod.). VV FO rozhodne v průběhu zimní 
přípravy o možnosti, případně výši proplácené částky. 
Z každého turnaje bude zpracován zápis (foto vítáno), který bude 
umístěn na naše internetové stránky.   

 

14/10/5 Nábor – září 2014 

Akce proběhla k plné spokojenosti všech zúčastněných. 
Vyúčtování akce zaslal na KFS M. Vanduch. Děkujeme všem, kteří 
nám pomohli s organizací. 
Peníze z FAČR a KFS došly na účet. 

M. Vanduch 

14/10/6 Sponzoři FO I nadále hledat nové možnosti financování FO. 
M. Bulka 

M. Vanduch 

14/10/7 Zimní turnaj 

Hlavním koordinátorem zimního turnaje je P. Míka. 
Propozice rozeslány na okolní kluby – muži, dorost. Přihlášky do 
31/12/2014. 
Přihlášeno 6 týmů na turnaj mužů. Propozice připraveny spolu 
s ostatními dokumenty. Doplnit propozice a poslat P. Míkovi a na 
KFS. Připravit přehled na letní stadión. 
Domluvena cena 200 Kč pro rozhodčí za zápas + cestovné. 
Promyslet hodnotné ceny pro účastníky (poháry, …).  
Na turnaj dorostu se nikdo nepřihlásil. 

P. Míka 

14/10/8 Plán UMT  

Zpracovat plán UMT pro zimní přípravné období – 2, 3/2015. 
Splněno.  
Koordinaci zápasů na UMT má na starosti P. Linhart. Nutná 
aktivní spolupracuje s P. Míkou. 
M. Vanduch pošle připravený plán. Splněno. 
Požádat všechny týmy o plány přípravy. Poslat na P. Linharta.  

P. Linhart 

    

14/11/1 Nový správce LS 

Novým správcem letního stadiónu vybráni Luboš 
Hammerschmied a Eva Hammerschmiedová. 
Připravit vše potřebné (smlouvy, nájmy, vybavení, zaučení 
apod.), aby mohli plynule navázat na práci M. Synka.  
Do smlouvy doplnit pojistku odpovědnosti za způsobené škody.  

M. Vanduch 
31/1/2015 

14/11/2 Výročí 90 let FO 

V roce 2015 oslaví fotbalový oddíl 90 let od svého založení. Do 
konce roku dát dohromady představy o průběhu celé akce. 
Zapojit pamětníky a bývalé funkcionáře. 
Vytvořit harmonogram průběhu oslav. 
Do konce ledna připravit harmonogram. Akci zajišťuje M. 
Vanduch. Turnaj R. Vonáška K. Malečková. Zápas A týmu 
s bývalými hráči Blatné M. Čadek. Amforu P. Míka – domluven 

VV 
31/3/2015 
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zápas s ženami Blatné. Zápasy mládeže + doprovodný program 
zajišťuje P. Krátký.  
Do konce ledna připravit harmonogram – do konce února obejít 
sponzory – od března mít hotové plakáty a informovat veřejnost 
a média.  

14/11/3 Světla na UMT 
Zatím platí stejná pravidla jako v minulém roce. 
VV hledá možnosti, jak zajisti proplácení světel všem týmům. 

 

    

14/12/1 Doplnění VV FO 
Výkonný výbor fotbalového oddílu rozšířil (k naší velké 
spokojenosti) Pavel Krátký, kterému tímto děkujeme a přejeme 
mnoho elánu do další činnosti. 

 

    

    

15/1/1 Výroční schůze FO 
Výroční schůze FO. 
Do konce ledna připravit zprávu a rozeslat členům VV k 
připomínkování. Schůzi provést v průběhu února 2015. 

M. Vanduch 

15/1/2 Inventury 
Inventury. 
Na letním stadiónu provedeny. Splněno. 

M. Vanduch 

15/1/3 Členství ve FAČR 
Platba členství ve FAČR na rok 2015. 
Za členy FO TJ Blatná zajišťuje oddíl. M. Vanduch připraví 
hromadný platební příkaz a zajistí zaplacení členství.  

M. Vanduch 

15/1/4 
Fotbalová 
(R)evoluce 

Prostudovat zaslané podklady.   

15/1/5 Valná hromada OFS 
Valná hromada OFS se uskuteční 4/2/2015, od 16.00 hod., ve 
Strakonicích. Zvoleným zástupcem je M. Vanduch. 

M. Vanduch 

15/1/6 FitnessOne 
Možnost zpestření tréninků napříč jednotlivými týmy. Zatím 
potvrzeno muži A, dorostem a přípravkou starší A. 

M. Bulka 

15/1/7 Zábava Parkáni se uskuteční 25/7/2015 – zábavu zajišťuje P. Míka. P. Míka 

    

15/x/x Ostatní   

  
Rozhodčí pro přátelská utkání A týmu mužů – nabídnout 300 Kč + 
cestovné za zápas.  

 

  Pavel Vohryzka – využita nabídka sponzoringu na dopravu.  

  Hřiště pro děti u LS.  

  Mladší žáci pro příští sezónu.  

    

 
Dne 8/1/2015 zapsal Michal Vanduch. 
 
 

Příští schůze:  2/2/2015  (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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