
V Blatné dne 13. května 2012 
 
 

Závěry z jednání vedení fotbalového oddílu dne 10. května 2012 
 
 
Účast:  Michal Vanduch, Tomáš Uldrich, Milan Synek, Radek Habada, Libor Slezák, Josef Hornát, 

Martin Bulka, Josef Diviš, Jan Klásek, Pavel Rakovan, Petr Linhart, Jiří Peroutka, Leoš 
Peroutka, František Švejda, Petr Švec, Miroslav Mašek, Pavel Míka, Jiří Opava, Radek 
Koptyš 

 
Hosté:  Michal Brabec, Martin Říský 
 
1) Na úvod bych ještě jednou rád zdůraznil jednu věc. Jsem si vědom toho, že věci nefungují zcela 

podle našich představ, a že máme pořád hodně co zlepšovat. Jak fotbalový oddíl funguje je 
zodpovědností a vizitkou nás všech. Nechci už více slyšet, že se něco hroutí předsedovi nebo 
místopředsedovi. Pokud má kdokoliv z Vás pocit, že je něco špatně a má návrh, jak to zlepšit, 
měl by s tím přijít, abychom to mohli začít řešit. V žádném případě se nezříkám zodpovědnosti 
za fotbalový oddíl, ale Vaše připomínky a návrhy jsou stejně důležité jako mé. 
Nezapomínejme na to, co jsme si před rokem slíbili a domluvili. 

 
2) Příspěvky – děkuji všem, kteří zodpovědně a včas vybrali a odevzdali příspěvky za své týmy. 

Jako vždy se ale vyskytly problémy: 
- dorost – odevzdat do 20/5/2012. Zodpovídá David Reguš. 
- muži A – chybí 1 člověk. Odevzdat do 20/5/2012. Zodpovídá František Peleška. 
- muži B – odevzdat do 20/5/2012. Zodpovídá Josef Diviš. 
V případě nesplnění bude vytvořen seznam neplatičů (hříšníků), který bude zveřejněn na letním 
stadionu, případně na našich internetových stránkách. 

 
3) Do 11/6/2012 musí být poslány přihlášky do soutěží KFS na příští sezónu. V příloze je přehled 

týmů a jejich zástupců. Prosím o její kontrolu a případné doplnění. Kontrolu provedeme na 
příští schůzi FO dne 24/5/2012. 
Radek Habada pošle kontakt na trenéra předpřípravky, který se zúčastní další schůze FO, kde 
se rozhodne, zda bude hrát příští sezónu soutěž OP. 

 
4) Libor Slezák a Radek Habada končí k 30/6/2012 ve výkonném výboru FO. Milan Synek zvažuje 

své setrvání. Michal Vanduch a Tomáš Uldrich zůstávají. Jsem pro zachování 5členného 
výkonného výboru: 
Předseda - Michal Vanduch 
Místopředseda -  
Člen výboru - Milan Synek 
Člen výboru - Tomáš Uldrich 
Člen výboru -  
 
Současná funkce Libora Slezáka bude rozdělena do dvou nebo tří částí: sekretář, účetní, 
pokladní. Libor je ochoten rozjet s jeho nástupci novou sezónu tak, aby nebyl ohrožen plynulý 
chod oddílu. 
Ostatní členové výkonného výboru si rozdělí oblasti, za které budou nést zodpovědnost – 
komunikace s médii, zajištění pořadatelské služby na domácí zápasy, podpora mužů, podpora 
mládeže, internetové stránky, fotbalové trefy apod. 
V této souvislosti se musíme domluvit na přesném rozdělení pravomocí a povinností lidí, kteří 
budou jednotlivé věci zajišťovat. 
Žádám tímto všechny, jímž není blatenský fotbal lhostejný, o návrhy. 

 



5) Stanovit kompetence pro trenéry, asistenty a vedoucí mužstev. Zejména funkce vedoucího 
mužstva bývá často velmi podceňována. Padl návrh (myslím že od Michala Brabce), aby 
takový člověk zajišťoval chod svého týmu, finance a účetnictví. 
Dám dohromady přehled povinností jednotlivých lidí, vyplývajících ze soutěžního řádu. 

 
6) Účetní doklady odevzdávat včas a s odpovídajícím popisem. Tak aby účetní nemusel zkoumat, o 

co jde. Na nejasné nebo neaktuální požadavky nebude brán zřetel.  
Seznámit všechny kompetentní lidi s rozdělením položek kvůli zavedení podvojného 
účetnictví. 

 
7) MELODION – v pátek 29/6/2012 pořádá FO Blatná dětské odpoledne a večerní zábavu na 

zimním stadionu. Hlavním pořadatelem je Pavel Míka. Vstupné od 16.00 do 19.00 hod. 
dobrovolné. Od 19.00 hod. 100,- Kč / pro návštěvníky v retro stylu 70,- Kč. Občerstvení zajistí 
Milan Synek. Přibližná cena za zábavu je 15 000,- Kč. 
Pomoc zástupců všech oddílů a hráčů A a B týmu nutná!!! 
Nutno zajistit: 

- obsluhu na stánky 
- pořadatelskou službu 
- vstup 
- soutěže pro děti mezi 16 – 19.00 hod. 
- nápady na soutěže a jejich přípravu   
- zamluvit stany, případně stoly a lavice (Vohryzka, Záboří, Šelma, …) 
- chlaďák, pípy  
- plakáty zadány (1 500,- Kč Pavel Míka), rozvést a roznést po okolí 
- zajistit reklamu v BL a rozhlase – zajištěno 
- sobotní úklid – zajišťujeme si sami 

 
Původní návrh:  „TJ Blatná, oddíl kopané pořádá v rámci blatenského hudebního léta, v pátek 

29/6, sportovní benátskou noc. Od 16.00 do 19.00 hod. disko pro děti spojené 
s dovednostními soutěžemi kopané – i pro rodiče a další dospělé. Nejlepší 
dospělí získá 2 vstupenky na večerní zábavu zdarma. Od 20.00 hod. taneční 
zábava se skupinou Melodion, pojatá ve stylu fotbal 30-50 léta. 
Nejoriginálnější dres jednotlivce i skupin bude odměněn – 10 piv. Láhev vína i 
pro nejoriginálnější návštěvnici. Vítězové svých kategorií si mohou zaspívat 
písničku dle vlastního výběru. Na dětské odpoledne vstup dobrovolný. Večer 
150,- Kč, v příslušném oblečení 100,- Kč. Veškerý vítěžek půjde na podporu 
blatenského fotbalu.“  

 
8) E-ON CUP – rád bych na tomto místě poděkoval všem, kdož se podíleli na pořádání tohoto 

turnaje v Blatné a zajištění jeho bezproblémového chodu. Především Tomáši Uldrichovi a 
Radku Habadovi. Turnaj proběhl v dubnu 2012 a dle ohlasů rodičů, pořadatelů, návštěvníků a 
dalších měl velký úspěch. Po závěrečném ceremoniálu jsme byli dokonce osloveni s nabídkou 
pořádání i pro příští rok. 

 
 
Další schůze fotbalového oddílu se bude konat 24/5/2012, od 18.00 hod. na letním stadionu.  

 
Děkuji všem za spolupráci. 
S pozdravem 
 
Michal Vanduch 
Předseda fotbalového oddílu 
Mobil: +420724005209 
E-mail: MichalVanduch@seznam.cz 


