
V Blatné dne 11. května 2011 
 
 
 

Závěry z prvního jednání vedení fotbalového oddílu dne 10. května 2011 
 
 
Účast:  Michal Vanduch, Josef Hornát, JUDr. Tomáš Uldrich, Michal Brabec, David Reguš, Libor 

Slezák, Jiří Peroutka, Miroslav Mašek, Milan Synek, Petr Linhart, Petr Švec 
 
Omluveni:  Radek Habada (nemoc), Pavel Míka (práce) 
 
 
1)  Poděkování všem organizátorům E.ON CUPu. Tomáš Uldrich seznámil všechny přítomné 

s finanční stránkou tohoto turnaje. Všechny podklady a peníze předal Liborovi Slezáků.  
 

- dostali jsme:  36 000,- Kč + 1 000,- Kč reklama (dodat doklad) 
- výdaje:  15 940,- Kč 
- zisk:   21 060,- Kč 

 
Bylo rozhodnuto použít tyto peníze pro mládež. Návrhy na jejich použití posílat předsedovi 

oddílu. Všechny návrhy projedná výbor fotbalového oddílu. 
 
Odpovědnost:  Michal Vanduch 

 
 
2) Ve středu 11. května 2011 seženu formuláře pro „sponzorské dary“ a „reklamu“. Budou 

k dispozici na letním stadionu. 
 

Odpovědnost:  Michal Vanduch 
 
 
3) Zařídit schůzku Libora Slezáků s hlavní účetní TJ (paní Šourkovou), aby se domluvili na 

podmínkách spolupráce. 
 

Odpovědnost:  Michal Vanduch 
 
 
4)  Odsouhlasen 5-členný výbor fotbalového oddílu ve složení: 
 

Michal Vanduch  - předseda 
Radek Habada  - místopředseda 
Libor Slezák  - člen (hospodář) 
JUDr. Tomáš Uldrich - člen 
Milan Synek  - člen (správce) 

 
Výbor se bude scházet dle potřeby. Schůzí se mohou účastnit všichni, kdo mají zájem o dění ve 
fotbalovém oddíle, nebo mají něco k projednání. 
Svolává předseda e-mailem nebo telefonem. Nově bude také upozornění na hlavní stránce našich 
internetových stránek. 
Zařídit podpisové vzory pro předsedu a místopředsedu. 
Změnit kontakty na vedení oddílu (internetové stránky, fotbalový svaz atd…). 
 
Odpovědnost:  Michal Vanduch 



 
5)  Jakákoliv odesílaná pošta musí jít přes předsedu nebo přes Libora Slezáků. Zamezí se tím 

odeslání neúplné nebo nepodepsané dokumentace. 
 

Odpovědnost:  Michal Vanduch, Libor Slezák 
 
 
6)  Zajistit pořadatelskou službu pro týmy „A“, „B“ a dorost. Role hlavního organizátora (nemusí 

zastávat v každém případě funkci hlavního pořadatele) se do konce této sezóny ujali JUDr. 
Tomáš Uldrich a Michal Brabec. 

Jelikož bylo dohodnuto, že budou minimálně 3, oslovím ještě Ing. Jiřího Paška, Otu Mikoláška a 
Fandu Pelešku. 

Ostatní členy pořadatelské služby si zařizuje organizátor sám. 
Kasu bude mít na starosti Tereza Tvrdá, kterou doplní jeden člověk, aby lidé neprocházeli bez 

placení. 
Hlasatel – najít během jarní sezóny a letní přípravy 2 lidi ochotné uvádět domácí zápasy. 
 
Na vstupní bránu vyvěsit cedulku: vstupné 20,- Kč 

 
Odpovědnost:  Michal Vanduch, výše zmínění organizátoři 

 
 
7)  Odsouhlasena skupina lidí starajících se o internetové stránky: 
 

Petr Linhart  - hlavní koordinátor (bude komunikovat s Martinem Drábů) 
    - veškeré dotazy a problémy kolem stránek směřovat na něj 
     - povede stránky žáků 
Radek Habada  - povede stránky přípravek 
David Reguš  - povede stránky dorostu 
Pavel Rakovan  - povede stránky mužů „A“, „B“ a 35+ 
……   - povede stránky žen 

 
Odpovědnost:  výše zmínění 

 
 
8)  Prioritou je zachránit „A“ v I.A třídě. S Josefem Hornátem dáme toto stanovisko jasně najevo 

mezi lidmi hrajícími za „A“ a „B“. Spolu s Davidem Regušem zajdu za dorostenci a vysvětlím 
jim situaci. Všechny požádám o co největší spolupráci v rámci svých možností. 

 
Udržet lidi pro příští sezónu a zajistit fungování týmů „A“ a „B“ znamená: 

 
- obejít lidi „A“, „B“ a dorostu a promluvit s nimi o jejich dalším působení. 
- sehnat sponzora, aby bylo možné klukům něco nabídnout a tím je tady udržet a 

motivovat. Jinak hrozí, že to nebude s kým hrát. 
- s Radkem Habadů zajdu za Janem Kalousem (TESLA). 
- domluvit se s Pískem na hostování hráčů  

 
Odpovědnost:  Michal Vanduch 

 
 
 
 
 
 



 
9)  Pořádání zábav na zimním stadionu: 
 

6. srpna 2011 - Parkáni (podmínky domluvím s Michalem Brabců). 
20. srpna 2011 - Pivní slavnosti (domluvím se s panem Pouzarem). 

Ve středu seženu přehled akcí pořádaných přes léto na zimním stadionu. Pokud bude volný 
termín zkusím s Michalem Brabců najít nějakou vhodnou kapelu. 

 
Odpovědnost:  Michal Vanduch 

 
 
 
 

O průběžném stavu jednotlivých úkolů budete pravidelně a včas informováni. 
 
Děkuji všem za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
Michal Vanduch 
Předseda fotbalového oddílu 
 
Mobil: +420724005209 
E-mail: mvanduch@blatna.net 
  MichalVanduch@seznam.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


