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Zápis z výborové schůze fotbalistů TJ SOKOL Chrášťany  

( pá, 4.prosince 2009 ) 
 
Přítomno 100% členů :  V.Mach, J.Vomáčka, Z.Zeman, M.Boháč st., M.Mikolášek, Z.Svatoš, O.Landa 
 
Projednávané body : 
 
1. Hodnocení podzimní části soutěže 
Objektivně bylo konstatováno, že jsme měli mít o něco více bodů, k čemuž nám chybělo 
více umu, důrazu i štěstí, navíc se nám nevyhnula mnohá zranění stabilních hráčů. Moc 
si toho ale nemůžeme vyčítat, když za celý týden máme míč na noze jen jednou v pátek, 
a to ještě jen někteří – to je bod, který se nutně musí změnit, pokud chceme pomýšlet 
výše. 
 
2.   Zimní a jarní příprava 
Tréninky probíhají stále v pátek od 18.00 hodin v tělocvičně. Účast je povinná ( není to 
žádný holubník ), kdo nepřijde, musí být objektivně omluven na Týmuj.cz nebo 
telefonicky či SMS u Pepy ( vždy nejpozději do pátku 12.00 ! ). Neomluvená neúčast 
bude pokutována. V lednu a v únoru se pokusíme domluvit a sehrát nějaká přípravná 
utkání. O případném zimním turnaji zatím nejsou informace Na březen je již zajištěno 
soustředění v Mladé Vožici ( stejně jako letos ) Tentokrát bude začínat ve středu 3.3. 
večer zápasem na UMT v S.Ústí. Po dalších tréninkových jednotkách bude další zápas 
v sobotu 6.3. večer opět na UMT. Účast většiny kádru je žádoucí. 
Jarní sezóna by měla začínat v sobotu 27.března 2010. 
 
3.   Hráčský kádr 
Žádné posily ani odchody neplánujeme. Do přípravy by se po zranění měl již v zimě 
zapojit R.Pastor, dále snad přes zimu doléčí šrámy i  ostatní zranění ( především 
K.Jirásek a J.Vomáčka ) Ožehavá je otázka stálého prvního brankaře. Střídavě chytající 
trojice J.Cihla, T.Vachuta, M.Michalec je pracovně vytížená a netrénuje. Variant je více, 
nabízejí se dva úplně noví jedinci ( zatím neoficiálně, žádná přímá jednání ještě 
neproběhla ) – Švehla a Lhotka. Výbor se usnesl, že pokud budou mít opravdový zájem, 
tak je přes zimu vyzkoušíme a pak se teprve rozhodneme. Pravděpodobnější se jeví 
využití J.Cihly jako jedničky ( po svém konci u dorostu Týna by mohl mít víc času ) 
s tím, že by se u něj přiučil M.Michalec a přeorientoval se opravdu na chytání ( je to 
vlastně kovaný krajní obránce … ) V závěru vyjádřil Z.Zeman svůj nesouhlas se 
způsobem, jakým M.Boháč koučuje zápasy, především pokud jde o nasazování a 
střídání hráčů. Jeho stanovisko je jasné – pokud se nic nezmění, tak odmítne hrát. 
Následná výměna názorů byla trochu ostřejší, na druhou stranu i konstruktivní, ale 
s nejasným výsledkem. 
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4.   Hřiště a vybavení 
Na příští rok je fotbalové zázemí připravené, nebudou se muset kupovat žádné hráčské 
komponenty. Lajnovačka na barvu byla zamítnuta, máme 2 vápnové, které V.Mach 
opraví a připraví ve skladu opatření usnadňující manipulaci a kvalitní provoz při 
lajnování. Dále bude potřeba dojednat s obcí dokončení příslušenství pergoly ( zejména 
okapy a zavětrování ). Nutné bude vyměnit mísu na WC Ženy ( zajistí Z.Svatoš ). Ve 
výhledu V.Macha je také celkové nové oplocení areálu. 
 
5.  Úřední 
Formuláře, které přišly z OFS a ČSTV, vyplní J.Vomáčka a odešle ( tam se nic nemění, 
takže se jen pošlou zpátky ). 
Z.Zeman se vzhledem ke svému vytížení vzdal papírování kolem pokladny a účetnictví. 
Výbor se ihned na místě dohodl na externí spolupráci s účetní Helenou Svatošovou  
( byla též v závěru přítomna ). Bude tak objektivně zajištěn chod pokladny i správnost 
v účetnictví. Peníze budou vydávány jen proti přinesenému dokladu, nikdy ne na 
„dobré slovo“. Dohoda o výši honoráře pro p.Svatošovou a předání podkladů od 
Z.Zemana proběhne nejpozději na příští schůzi.  
 
6.  Různé 
Pro hráče i pro hlavní fanouškovskou základnu budou objednány malé reklamní dresy 
FCCH. ( zajistí J.Vomáčka ) Cena bude kolem 100 Kč . Dále zkusíme požádat obec o 
nějakou plochu či vitrínu v Chrášťanech, kde by si všichni příznivci mohli prohlédnout 
novinky o dění v našem fotbale ( ne každý má přístup na internet ). Na jaře budeme 
dělat maximum pro to, aby si fanoušci našli cestu na fotbal nejméně tak , jako tomu bylo 
na podzim. 
 
Shrnutí 
Usnesení zde uvedená jsou závazná pro všechny členy klubu ! Každý je povinen dle 
možností komunikovat, k čemuž slouží kromě telefonů a SMS také klubové internetové 
stránky a portál Týmuj.cz . Na internetu budou vždy zveřejněny jakékoli novinky či 
důležité informace, hráči mohou být též informováni e-mailem. 
 
Přesný termín příští schůze výboru nebyl stanoven, bude to někdy koncem ledna. 
 
 
Zapsal : Mgr.Josef Vomáčka, organizační pracovník klubu 
 
 

  
 


