
V Blatné dne 11. května 2013 
 
 

Závěry z jednání vedení fotbalového oddílu Blatné dne 8. května 2013 
 
 
Účast:  Michal Vanduch, Pavel Míka, Milan Synek, Josef Hornát, Petr Linhart, Tomáš Uldrich.   
 
Omluven:  Miroslav Mašek – mistrovské utkání přípravek. 
  
Hosté:  Martin Bulka. 
 
 
1. Sezóna 2013/2014: 

Hodinová schůzka vedení fotbalového oddílu se týkala především nadcházející sezóny 
2013/2014 a účasti našich mužstev v jednotlivých soutěžích. Předběžný výhled vypadá takto: 
Předpřípravka – pravidelné tréninky (M. Vaněček, M. Gutwirth). 
Přípravka mladší – OP mladších přípravek (F. Vávra, M. Hovorka). 
Přípravka starší B – OP starších přípravek (M. Drnek, P. Bulka). 
Přípravka starší A – OP starších přípravek (R. Koptyš, Š. Brož, P. Krátký). 
Žáci mladší – KP mladších žáků (R. Habada, M. Mašek, P. Švec). 
Žáci starší – KP starších žáků (J. Kratochvíl, P. Míka, J. Peroutka, P. Linhart). 
Dorost mladší – KP mladšího dorostu (???). 
Dorost starší – KP staršího dorostu (J. Svoboda, ???). 
Ženy – III. liga žen (J. Klásek). 
Muži B – OP mužů (J. Diviš, ???). 
Muži A – 1.B třída mužů (M. Bulka, T. Sýkora). 
 
Největší problémy pro nadcházející sezónu vidíme ve starších žácích (zda zvládnou tuto 
soutěž), dorostech (zajištění hráči, ukončení činnosti J. Janoty a D. Reguše, tradiční problémy s 
tanečními) a mužích (zkvalitnění a doplnění obou týmů). 

 
2. Pravidla pro hostování, přestupy a střídavé starty: 

Byla sepsána a vedením FO odsouhlasena pravidla pro výše uvedené činnosti. Případné 
připomínky, návrhy a doplnění jsou vítána. Pravidla jsou přiložena k tomuto zápisu. 
 

3. Informovanost: 
Abychom předešli zbytečným nedorozuměním a omylům, jejichž svědky jsme v poslední době 
byli, bude se vedení FO scházet pravidelně každé první pondělí v měsíci a z této schůzky bude 
pořízen zápis, který obdrží všichni členové FO. Jednou za dva měsíce se bude konat setkání 
vedení FO s trenéry a vedoucími všech mužstev FO. V mimořádných případech budou tato 
setkání svolávána i častěji, dle potřeby. 
První takové setkání se uskuteční ve středu 15/5/2013 na letním stadiónu. Od 17.00 do 18.30 
hod. pro předpřípravky, přípravky a žáky, od 18.30 do 20.00 hod. pro dorosty, muže a ženy. 
Účast minimálně jednoho zástupce z každého týmu nutná (včetně 35+).  
V této souvislosti bych rád uvedl na pravou míru dění kolem A týmu mužů. V každém oddíle 
užívá tento tým určitých privilegií a ani my nejsme výjimkou. Tomu ovšem musí odpovídat 
výkony. Tréninkové oblečení si kluci hradili sami. Pozápasové večeře byly zrušeny (jinak 
budou hrazeny penězi od sponzora A týmu). Trénování na travnatém hřišti i za nepříznivého 
počasí. Odměny hráčům za vyhraná utkání (opět hrazeny penězi od sponzora A týmu). Veškeré 
výhody jsou vázány na umístění v tabulce a předváděné výkony.  
Odměny a výhody mohou samozřejmě využívat i ostatní týmy. Veškeré návrhy budou 
projednány vedením FO. 

 



4. Příspěvky: 
Bohužel musím konstatovat, že příspěvky do této doby odevzdali: muži A, dorost starší, žáci, 
přípravka starší A. Žádáme tímto zástupce ostatních týmů, aby příspěvky odevzdali                   
J. Hornátovi v co nejkratší době. Děkuji. 

 
5. Plánované akce: 

E-ON Cup – 19/5/2013 – zajištěno. Účastní se jej hráči starší přípravky B. 
Parkáni – 8/6/2013 – zajištěno, kromě pořadatelské služby. Doufám, že se nebudou opakovat 
problémy z loňského roku. 
Turnaj Romana Vonáška – 22/6/2013 – zajištěno. Účastní se hráči starší přípravky A.             
M. Mašek dodá seznam účastníků. 
Rekultivace travnatého hřiště – cca 6 týdnů od 24/6/2013 – zajištěno. Počítat s tím při 
plánování přípravy. 
Čistička odpadních vod – 7/2013 – vybudování nové čističky.  
Pivní slavnosti – 17-18/8/2013 – zajištěno. Pořadatelská služba bude upřesněna. 
Zařízení na údržbu hřišť – vytipovává M. Synek, Ing. Říský a M. Vanduch. 
Rekonstrukce střechy na Zlaté Studni – připravuje P. Vinter a Ing. Říský. 

 
6. Ostatní: 

Přeložit poslední zápas B týmu z neděle 23/6/2013 na sobotu 22/6/2013 od 17.00 hod.              
(P. Linhart). 
Pokud si jednotliví zástupci týmů vytipovávají případné posily, měli by vědět, co jim mohou 
nabídnout. Zamyslet se nad tím a připravit pravidla (limity) tak, abychom jim co nejvíce 
usnadnili předběžná vyjednávání. (navrhl M. Bulka) 
Oskenovat smlouvu M. Rakovana a poslat ji panu Pouzarovi. Prověří aktuální stav. 
Peníze za Z. Ondráška – přišlo 876 000,- ze kterých byla ale zaplacena daň a 684 000,-. Ještě 
obdržíme 9 000 € jako solidarity payment. 
Schválen nákup světelné tabule (ukazatel skóre a času). Vytipuje M. Vanduch. 
Schválen nákup dvou velkých přenosných tréninkových branek. Vytipuje M. Vanduch. 
Stále platí možnost proplacení poplatku pro úspěšné účastníky školení trenérských licencí. Těm 
co je absolvovali v letech 2011 a 2012 budou, dle dohody z loňského roku, proplaceny. Již 
jsem domluven s p. Krejčím. Zajistí M. Vanduch. 
Jsme plátci DPH. Co to znamená se pokusím objasnit na středeční schůzce (které příjmy se 
zdaňují, odevzdání účetních dokladů na TJ do 10 dne každého měsíce, samostatné vyúčtování 
akcí FO, apod.). Proběhlo již na výroční schůzi. 
Seznámení s výsledky hospodaření za rok 2012 a rozdělením dotace od MěÚ Blatná pro rok 
2013. Zajistí M. Vanduch. Proběhlo již na výroční schůzi. 
 

 
Další schůzka fotbalového oddílu se bude konat ve středu 15/5/2013, od 17.00 a 18.30 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 


