
V Blatné dne 29. května 2012 
 
 

Závěry z jednání vedení fotbalového oddílu dne 24. května 2012 
 
 
Účast:  Michal Vanduch, Milan Synek, Radek Habada, Josef Hornát, Josef Diviš, Jan Klásek, 

David Reguš, Petr Linhart, Jiří Peroutka, Leoš Peroutka, František Švejda, Petr Švec,  
Pavel Míka, Petr Bulka, Milan Drnek, František Vávra, Michal Hovorka 

 
Hosté:   
 
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 – stejně jako každý půlrok připomínal i teď výběr příspěvků porod (věřte mi, že vím o 

čem mluvím). Nutno podotknout, že některé týmy zodpovědně plní co si domluvíme, ale 
některé bohužel ne. 
Příspěvky byly vybrány. Seznam zbývajících hříšníků zpracuji a domluvíme se co s ním. 
Od následující sezóny 2012/2013 se budou příspěvky týkat také týmu Františka Vávry a jeho 
svěřenců. 

 
3) Do 11/6/2012 musí být poslány přihlášky do soutěží KFS na příští sezónu a do 25/6/2012 

přihlášky do soutěží OFS. Obě přihlášky vyplním dle závěrů ze schůze a s Liborem je včas 
odešleme. 
Zbývá vyřešit současnou předpřípravku vedenou Františkem Vávrou a Michalem Hovorkou. 
Do neděle 3/6/2012 mi dají vědět, zda chtějí hrát soutěž (jako mladší přípravka B), nebo zda 
příští sezónu odehrají formou domluvených zápasů, dle vlastního uvážení. 
Dohodnuto, že i přes výhru starší přípravky B, zůstávají hrát blatenské přípravky OP. 
Kvalifikačního turnaje se nezúčastní a o postup do KP nemáme zájem. Vyjádření komise 
mládeže Jč.KFS obdrželi Pavel Míka a Tomáš Uldrich. Jde o to, že na kvalifikační turnaj má jet 
tým, který má opravdu zájem o postup. V případě, že o postup neprojeví zájem žádný tým, 
musí se turnaje zúčastnit vítěz. Turnaj se koná 17/6/2012 v Lomnici. 

 
4) Libor Slezák a Radek Habada končí k 30/6/2012 ve výkonném výboru FO. Michal Vanduch, 

Tomáš Uldrich a Milan Synek zůstávají. Zvažuji 2 varianty - zachování 5členného výkonného 
výboru, nebo rozšíření na 7členný: 
Předseda - Michal Vanduch 
Místopředseda -  
Člen výboru - Milan Synek 
Člen výboru - Tomáš Uldrich 
Člen výboru - 
Sekretář -  Petr Linhart 
Pokladník - Josef Hornát  
 
Další lidé, které v souvislosti s vedením fotbalového oddílu osobně oslovím: Pavel Míka, Karel 
Martínek, Jan Janota, Michal Petrášek, Michaela Braunová, ... 
 



Současná funkce Libora Slezáka bude rozdělena do dvou nebo tří částí: sekretář, účetní, 
pokladní viz. body 4 a 5. 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. 
Pavel Míka ve spolupráci s Honzou Janotů zařídili krátký inzerát v Blatenských listech. 

 
5) Stanovit kompetence pro trenéry, asistenty a vedoucí mužstev. Zejména funkce vedoucího 

mužstva bývá často velmi podceňována. Padl návrh, aby takový člověk zajišťoval chod svého 
týmu, finance a účetnictví. 
Vypracovávám 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. Občerstvení pro skupinu 750,- Kč – 
zajistil Pavel Míka na Sokolovně. 
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 (posílat Pavlovi Míků)   
- 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 

 
Pracovní schůze, na které budou dány dohromady všechny návrhy a upřesněny veškeré 
organizační věci, se uskuteční 14 dní před samotnou zábavou. Svolá ji Michal Vanduch 
s Pavlem Míkou. 

 
 
8) Zbývající body: 

- postřehy a závěry z jednání komise mládeže OFS a KFS. 
- seminář pro brankáře a trenéry brankářů (7 – 15/8/2012). 
- kvalifikační turnaj přípravek v Lomnici. 
- zahraniční fotbalový turnaj v Mauth (ročník 2001 a mladší). 
- 23/6/2012 turnaj ve Strakonicích. Setkání výběrů přípravek v pátek 22/6/2012. 
- spolupráce s jinými oddíly. 
- chování trenérů a rodičů během zápasu a tréninku. 

 
 



 
Další schůze fotbalového oddílu se bude konat ve čtvrtek 14/6/2012, od 18.00 hod. na letním 
stadionu.  

 
 
Děkuji všem moc za spolupráci. 
Připomínky, návrhy, podněty jsou vítány. 
 
S pozdravem 
 
Michal Vanduch 
Předseda fotbalového oddílu Blatná 
Mobil: +420724005209 
E-mail: MichalVanduch@seznam.cz 


