
 V Blatné dne 27/5/2011 
 
 
 

Přehled věcí k projednání 
 
 
1)  Do 13/6/2011 musíme odeslat přihlášení jednotlivých soutěží dětí a mužů. Prosím jednotlivé 

zástupce mužstev, aby si na středu připravili návrh, který oddíl a v jakém složení (trenér, 
asistent, vedoucí) by mohli příští sezónu trénovat. Zároveň bude mít každé mužstvo svého 
zástupce, který bude v případě nutnosti kontaktován. 

   
 Rád by jsem seznam mužstev a trenérů dal dohromady do 5/6/2011. 
 
2)  Přihlášku mužstva žen jsem poslal 26/5/2011. Zbývá zaplatit 1 000,- Kč na účet KFŽ do 

10/6/2011. 
 
3)  Jsem domluven s p. Janem Kalousem, že nás přijme a vyslechne. Půjdu za ním s Radkem 

Habadů začátkem příštího týdne. Hlavními tématy budou: 
  1) jeho zapojení do dění ve fotbalu (finanční) 
  2) možná pomoc s opravou multikáry 
 
4)  Smlouva o reklamě a daru. Vyjádření Tomáše Uldrichů k formulářům které jsem mu posílal.  
 
5)  Zlatá Studna - připomínky k přepracovaným pravidlům. 
 
6)  Internetové stránky. Zkušenosti lidí, kteří se o ně mají starat (dotazy, připomínky). Nastavení 

dalšího postupu. 
 Do konce jara nebudu na nikoho tlačit, ale během přestávky se musí stránky naplno rozjet. 
  
 Připravit seznam (loga) sponzorů, které by jste rádi viděli na úvodní stránce internetu.   
 
7)   Pořádání zábav na zimním stadionu pro fotbalový oddíl. Předjednáno s Michalem Brabců. 
 
8)  Libor Slezák - jsme domluveni, že k 31/12/2011 končí jako sekretář (hospodář) - na jeho žádost. 

Vím, že je zatím času dost, ale jakékoliv návrhy na řešení této ztráty budou vítány. 
 
9)  Informace z hlavního výboru TJ: 
 
 a) rozdělení případných zisků ze Zlaté Studny  
 b) vézt si deník o akcích oddílu (nejlépe každý měsíc aktualizovat) pro výroční zprávu 
 c) pivní slavnosti (jsem domluven s p. Pouzarem na schůzce) 
 d) pořádání akcí na zimním a fotbalovém stadionu - pravidla 
 e) taxa za sprchování na fotbalovém stadionu 
 f) příspěvky "A", "B", 35+ 
 
10)  Návrhy, připomínky... 
 
 
 
Děkuji za vše co pro fotbal děláte a přeji příjemný víkend. 
 
Michal Vanduch 
 


