
 V Blatné dne 10/8/2011 
 
 
 

Přehled věcí k projednání 
 
 
1)  Přehled trenérů – prosím o kontrolu údajů v rozeslaném přehledu a připravení si případných 

připomínek. 
 
2)  Rozpis soutěží – rozpis soutěží jsme dali dohromady s Liborem Slezáků. Prosím o kontrolu 

údajů a připravení si případných připomínek. 
 
3)  Zlatá Studna – pro informaci posílám pravidla schválená výkonným výborem TJ. 
 
4)  Příspěvky – na základě obdržených připomínek jsem dal dohromady pravidla pro placení 

příspěvků. Úkol: schválit výši příspěvků a způsob vybírání. 
 
5)  Cesťáky – připravil jsem doklady pro proplácení cesťáků (stejné jako loni). Úkol: dohodnout se 

na pravidlech pro proplácení (komu, v jakých případech …). 
 
6)  Doprava žen, dorostu a žáků na mistrovská utkání – mám cenové podklady od ČSAD paní 

Kuželková. Pavel Vohryzků mi podklady dodá ve čtvrtek dopoledne. Úkol: na základě 
podkladů rozhodnout o způsobu dopravy na utkání. 

 
7)  Přestupy a hostování – prosím o kontrolu a připravení si připomínek k rozeslaném přehledu. 

Úkol: dohodnout se na dalším postupu u jednotlivých kluků. Do budoucna si stanovit 
jasná pravidla pro naší přestupní politiku. 

 
8)  Soupisky týmů – domluvit se, které týmy musí mít oficiální soupisku. Určitě „A“ a nevím jak 

přípravky. Úkol: do konce týdne dodá Josef Hornát (případně Radek Habada a Radek 
Koptyš) soupisky „A“ tým ů pro KFS a OFS. 

 
9)  Seznam členů v jednotlivých týmech fotbalového oddílu – Úkol: zástupce každého oddílu 

přinese seznam všech hráčů, které má v týmu. S sebou na čtvrteční schůzi. 
 
10)  Podpisové vzory – Úkol: podepsání chybějících členů výkonného výboru FO (Radek 

Habada, Libor Slezák). 
 
11)  „Zápis o utkání“ – obdrželi jsme nový formulář pro zápis o utkání. Úkol: uložit formulá ř 

v počítači na fotbalovém stadionu. Pro jistotu vytisknout 10 kusů a nechat je na 
dostupném místě (u počítače, nahoře v kaceláři). 

 
12)  Pořadatelská služba – za týden začínají mistráky a potřebujme zajistit zápasy „A“, „B“ a 

dorostu. Úkol: domluvit si pravidla pro zajišťování pořadatelské služby (hlavní pořadatel, 
počet členů, každý musí znát co to obnáší atd.). Udělat předběžný rozpis. 

 
13)  Sponzoři – navzájem se musíme informovat, kdo, kde a za jakým účelem shání sponzorské 

dary a s jakými výsledky. Úkol: dotáhnout do konce prezentaci FO (Radek Habada). 
Vytipovat možné sponzory, které je ještě třeba oslovit. 

 
 
 
 



 
14)  Výroční zpráva – posílám výroční zprávu za minulý rok (spíše přehled událostí). Rád bych, aby 

se objevila na internetu a v novinách (Blatenské listy atd.). Krátký přehled by jsem rád 
zpracovával každý měsíc. Úkol: zástupce každého mužstva dodá krátký přehled o dění 
v jeho týmu (turnaje, úspěchy atd.).  Vždy na konci měsíce mi pošle přehled a já z nich 
udělám článek. Za červenec prosím poslat do konce týdne. 

 
15)  Internet – Petr Linhartů podá zprávu o stavu našich internetových stránek. Úkol: do 19/8/2011 

mít fungující stránky, které budeme schopni bez problémů obsluhovat. 
 
16)  Služební telefon FO – informace o jeho využívání, změně tarifu atd. 
 
17)  Multikára – ???. Úkol: co nejdříve ji dát do pořádku. 
 
18)  UMT – na podzim končí platnost certifikátu. Úkol: obnovit certifikát.  
 
19)  Informace z hlavního výboru TJ: 

- Finance, účetnictví 
- Pronájem zimního stadionu 
- Tělocvična v SOŠ Blatná 
- Mříže do oken 
- Sprchování nohejbalistů a volejbalistů na letním stadionu  
- Pivní slavnosti 

 
20)  Návrhy, připomínky... 
 
 
 
Děkuji za vše co pro fotbal děláte a ve čtvrtek nashledanou. 
 
S pozdravem 
 
Michal Vanduch 
 


