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Zápis z výborové schůze fotbalistů TJ SOKOL Chrášťany  

č.2  ( pá, 18.června 2010 ) 
 
Přítomno 6 z 8 členů :  V.Mach, J.Vomáčka, M.Boháč st., J.Cihla, Z.Svatoš, O.Landa 
 
Projednávané body : 
 
1. Hodnocení jarní části soutěže 
Čtvrté místo v A-skupině III.třídy je určitě dobrým výsledkem ( proti 7.místu 
z předchozí sezóny ). Přesto podle některých předvedených výkonů a dobře 
rozehraných zápasů jsme mohli být i výše. K tomu, abychom toho dosáhli, si však musí 
sednout více faktorů najednou, což se nám letos nepovedlo. 
 
2.   Letní příprava 
Tréninky budou probíhat od pátku 9.7. od 18.00 hodin na hřišti. Účast je velmi žádoucí, 
neboť letní přípravné období je velmi krátké. Je jasné, že v době dovolených každý 
nebude moci přijít pokaždé. Stejně je ale třeba označit pravidelně stav na Týmuj.cz. Snad 
se podaří dojednat nějaký přátelský zápas.  
Podzimní sezóna by měla začínat týden před poutí. 
 
3.   Změny a hráčský kádr 
Největší ztrátou jistě bude návrat J.Kličky do Týna. Jinak by nikdo odejít neměl, naopak 
se pokusíme někoho přivést. Do přípravy by se po zranění měl již konečně zapojit 
R.Pastor, zájem má Martin Koukol, a v jednání jsou dále příchody Radka Kuráže 
z Dívčic a mladého Ondry Komrsky z Březnice. I nadále zůstává ožehavá otázka stálého 
prvního brankaře. Věc se musí vyřešit i z toho důvodu, že Jirka Cihla již chce s chytáním 
skončit a na podzim bude působit jako hlavní trenér ! To je také největší změna, kterou 
výbor odsouhlasil. Asistenty budou Míra Boháč a Pepa Vomáčka, a zkusíme to s trochou 
změny. Tento návrh mimo jiné vznikl proto, aby se snížil psychická zátěž na Míru 
Boháče, následně i na mladého Míru a Zdeňka Zemana, a v konečném důsledku i na 
celé mužstvo. Snad se očekávání naplní. 
 
4.   Hřiště a vybavení 
Na příští rok je fotbalové zázemí připravené, nebudou se muset kupovat žádné hráčské 
komponenty. Bude potřeba dojednat s obcí dokončení příslušenství pergoly ( palubky a 
zavětrování ). Podáme žádost o přidělení 2 buněk, tam je nápad, že by se z nich udělalo 
občerstvení a z původního bufetu by se zvětšila šatna pro domácí. Ve výhledu V.Macha 
je i nadále také celkové nové oplocení areálu. 
 
5.  Úřední 
Přihláška do příští sezóny je podána na OFS a ČSTV, losovacího aktivu na začátku 
července se zúčastní J.Vomáčka.  
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Shrnutí 
Všichni budeme na podzim opět dělat maximum pro to, aby si fanoušci v Chrášťanech 
našli cestu na fotbal nejméně tak , jako tomu bylo na jaře, kdy byla atmosféra opravdu 
výborná. K tomu dále musíme přispět i výkony na hřišti, třeba tak, aby se povedlo se ze 
III.třídy dostat, protože současný model soutěží OFS se nám jeví fotbalově velmi 
nevyhovující. 
 
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. 
 
 
Zapsal : Mgr.Josef Vomáčka, organizační pracovník klubu 
 
 

  
 


