
V Blatné dne 9. října 2011 
 
 
 

Informace o dění kolem fotbalového oddílu 
 
 
 
1)  Příspěvky – chtěl by jsem poděkovat všem, kteří dodrželi na čem jsme se domluvili a příspěvky 

odevzdali včas. Je hodně nepříjemné chodit za někým a skoro ho přemlouvat, aby si splnil své 
povinnosti vůči oddílu. Bohužel stále jsou mezi námi nějací hříšníci. S většinou jsem osobně 
mluvil a rozumně se domluvil. V příloze posílám zpracovaný přehled všech týmů i hříšníků. 

 
2)  Zábavy – rád by jsem Vás informoval o plánovaných akcích pro příští léto (r. 2012), na kterých 

jsme se na hlavním výboru FO domluvili.  
 
29/6/2012  pátek  -  zahájení léta  -  Melodion 
1/9/2012  sobota  -  ukončení léta  -  Parkáni 

 
Akce budeme pořádat na zimním stadionu a celé si je zabezpečíme sami. Veškerý zisk (ve který 

všichni doufáme) půjde pro fotbalový oddíl. Hlavním organizátorem obou akcí byl zvolen 
Pavel Míka. Pomoc ale bude potřeba od všech týmů FO a lidí, kteří se kolem fotbalu motají. 
Děkuji Pavlovi Míků a Tomášovi Uldrichů za domluvení kapel a věcí s tím souvisejících. Obě 
akce už byly nahlášeny na TJ a na městě. 

Třetí akcí do, které se také zapojíme, budou Pivní slavnosti pořádané jako každý rok TJ Blatná. 
Ty se budou konat v termínu 18 a 19/8/2012. 

 
3)  V příloze posílám tabulku rozdělení peněz od města, které jsme získali v roce 2011. Peníze jsou 

rozpočítány na jednotlivé oddíly dle nahlášených členů. Propiskou je dopsán stav účtu TJ, 
hotovost na pokladně u pana Krejčího a částka, kterou obdržel fotbalový oddíl za pronájem 
plochy kolem stadionu o pouti. 

 
4)  V příloze posílám vyhodnocení Pivních slavností, na kterých jsme se velkou měrou podíleli. 

Zisk bude uložen na účtu TJ a bude s ním naloženo dle potřeb TJ a jednotlivých oddílů. 
 
5)  V příloze posílám závěry z návštěvy Zlaté Studny dne 14/9/2011. O plánovaných akcích a 

brigádách budete včas informováni. Všichni kdo tam jezdíme (ať za sportem nebo za zábavou) 
by jsme měli přiložit ruku k dílu, abychom tam i nadále mohli jezdit. Práce je spousta a sama 
se nikdy neudělá. 

 
6)  Po ukončení podzimní části sezóny nás čeká certifikace UMT. Já zařídím firmu a Milan Synků 

upraví hřiště, jak nejlépe bude moci (v případě nutnosti mu pomůžeme všichni). A pak už 
budeme doufat, že to pro nás dopadne co nejlépe.  

 
7)  Stále máme co dohánět v propagaci blatenského fotbalu v médiích. Sám vím, že to není 

jednoduché, ale v dnešní době je to pro nás velice důležité. Proto by jsem chtěl všechny 
požádat – pokud budete mít cokoliv, co by mohlo čtenáře a fanoušky zajímat, pošlete mi to a já 
se pokusím to protlačit do novin. Mám kontakt na p. Petráše, p. Vrátného, p. Škrleho a Zdenka 
Malinů z Blatenských listů. Pokud máte kontakty i na někoho jiného, dejte mi prosím vědět. 
Zhodnocení situace v blatenském fotbalu a výsledky se pokusím pravidelně prezentovat já. 

Jinak fungují internetové stránky blatenského fotbalu, o které se vzorně starají Petr Linhart a 
Pavel Rakovan. Je třeba, aby všichni, kdo tam zadávají výsledky a jiné věci, měli podklady 
včas.  

www.blatnafotbal.cz 



 
8)  Pro případ zranění přikládám pár informací o pojištění. Každý člen TJ, který řádně platí 

příspěvky je pojištěn pod ČSTV. ČSTV má smlouvu s Kooperativou. Případná událost se 
zapíše do klasického formuláře Kooperativy „Oznámení úrazu“. Ten je možné stáhnout na 
stránkách Kooperativy i ČSTV. Číslo pojistné smlouvy je:  495000830-7. Vyplněný formulář 
potvrdí zástupce vedení TJ (v našem případě Martin Říský). Pevně doufám, že tyto informace 
budeme potřebovat co nejméně. 

 
9)  V příloze posílám pro informaci přehled akcí, které se v roce 2011 konaly na letním stadionu. 

 
Jakékoliv návrhy, připomínky a názory na chod fotbalového oddílu vřele uvítám. 
 
Děkuji všem za spolupráci a přeji hodně sil a pevné nervy. 
 
 
S pozdravem 
 
Michal Vanduch 
Předseda fotbalového oddílu 
 
Mobil: +420724005209 
E-mail: MichalVanduch@seznam.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


