
Číslo zápisu: 2021_05 

Zápis z jednání Výkonného výboru FK Uhlířské Janovice, z.s. 

Datum, čas a místo konání: 3. 5. 2021 / 19:00-20:30 / online 

Účastníci: Josef Hrabánek, Lenka Přibylová, Aleš Přibyl, Oldřich Marek 

Omluveni: Radek Förster, Miroslav Javůrek, Jiří Vokřál, Martin Stoupa, Michaela 
Semíková 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů (JH) 
2. Pravidla pro trénování v rámci aktuálních opatření (JH) 
3. Plán péče o trávníky, stav hlavního hřiště (OM) 
4. Informace z jednání KM, nábor nových fotbalistů – projekt OFS (OM) 
5. Investice – aktuální stav zpracování projektu (AP, MJ, OM) 
6. Ostatní 

Průběh jednání: 

1. Kontrola úkolů (JH) 

- Stav úkolů byl aktualizován – viz tabulka na konci zápisu. 

 

2. Pravidla pro trénování v rámci aktuálních opatření (JH) 

Aktuálně platná pravidla pro trénování dle sdělení OFS: 
Od pondělí 3. 5. je možné v okrese Kutná Hora v mládežnických kategoriích trénovat ve skupinách po 20 
hráčích/15 m2 na hráče. Je možné vymezit více hřišť na jedné ploše. K tréninku ve skupinách je třeba 
prohlášení o testu, nebo o prodělání nemoci. 

Tréninky budou nadále probíhat pouze na spodním hřišti. Na hlavním hřišti bude probíhat revitalizace trávníku. 
 

3. Plán péče o trávníky, stav hlavního hřiště (OM) 
 
Byla provedena analýzy stavu trávníku na hlavním hřišti. Do cca 14 dnů bychom měli mít k dispozici výsledky a 
zpracovaný plán revitalizace a údržby hřiště včetně cenové nabídky. Poté je nutné co nejdříve zahájit práce na 
hlavním hřišti tak, aby bylo hřiště připraveno na zahájení sezóny 2021/2022. Je potřeba zároveň vyřešit i špatný 
technický stav drenážního a zavlažovacího systému – O. Marek a A. Přibyl kontaktují dodavatele revitalizace 
trávníku a firmu, která nám zajišťuje servis zavlažování, aby společně navrhli řešení. 
 

4. Informace z jednání KM, nábor nových fotbalistů – projekt OFS (OM) 

O. Marek informoval o stavu hráčské základny. Největší problémy máme v kategoriích dorostu a starších žáků, 
je nutné svolat schůzku trenérů mládeže a domluvit se na optimálním řešení situace s výhledem na další roky. 
Je třeba využít spolupráci s komisí mládeže (KM) na OFS – mimo jiné byl zahájen projekt na nábor nových 
fotbalistů pod hlavičkou OFS, měli bychom zvážit naše zapojení do projektu. 

5. Investice – aktuální stav zpracování projektu (AP, MJ, OM) 

Zaslána druhá verze plánu technické místnosti a návrh na řešení nových kabin. Je potřeba zpracovat připomínky 
a poslat Janě Jeřábkové. 

6. Ostatní 

L. Přibylová informovala o stavu výběru členských příspěvků –  k dnešnímu dni jsou příspěvky z 84% zaplacené. 
Zbývajících 16% tvoří částku Kč 23 000,- z čehož nevíme (z důvodu nekomunikace některých hráčů), zda-li ještě 
budou hrát a tudíž příspěvky zaplatí. Někteří členové požádali o posun splatnosti příspěvku z finančních důvodů 
do 30.6., těm bylo vyhověno.  

Těm členům, kteří neměli k 30.4. zaplacený příspěvek FAČR, bylo členství deaktivováno a v případě, že se chtějí 
účastnit soutěží, musí si členství ve FAČR obnovit podáním nové žádosti. 



Číslo zápisu: 2021_05 

 

Úkoly: 

Datum Úkoly/Informace Zodpovídá Termín Komentář 

30.8.2019 Oprava vstupní brány do areálu H. Soudek 31.5.2021 

Zbývá umístění tabule 

s logem FKUJ 

15.12.2020 

Zjistit informace ohledně péče a údržby 

trávníku na hřišti O. Marek 31.5.2021 

proběhl odběr vzorků, do 

15.5. by měly být výsledky a 

návrh na revitalizaci  

15.12.2021 

Zajistit systém na zavěšení sítě v brankovišti a 

oprava záchytné sítě 

A. Přibyl, 

M. Javůrek 30.6.2021  

9.3.2021 

Zahájit jednání s Městem UJ o spolupráci na 

investičním záměru rekonstrukce 

tréninkového hřiště J. Hrabánek 31.5.2021  

19.4.2021 

Zpracovat připomínky k prvním návrhům na 

technickou místnost a kabiny rozhodčích a 

poslat p. Jeřábkové 

A. Přibyl, 

O. Marek, 

M. Javůrek 25.4.2021 Hotovo 

19.4.2021 Odhad pracnosti opravy střechy tribuny A. Přibyl 15.5.2021 Čekáme na cenovou nabídku 

19.4.2021 

Připravit smlouvu pro SK Sparta Kolín, z.s. na 

přestup Šimona Novotného. O. Marek 21.4.2021 Hotovo 

19.4.2021 

Zpracovat organizační schéma a rozdělení 

činností mezi členy VV 

L. Přibylová, 

M. Semíková 30.6.2021  

19.4.2021 

Domluvit schůzku s prodejcem míčů SELECT za 

účasti R. Förstera a J. Vokřála J. Hrabánek 30.4.2021 

 

Hotovo – schůzka se nebude 

konat, o míče SELECT nemají 

hráči zájem 

19.4.2021 Rozvést a upravit hlínu kolem nového plotu 

M. Javůrek 

Z. Litterbach 31.5.2021 

Z vnější strany plotu hotovo, 

zbývá ještě vnitřní strana 

3.5.2021 Svolat schůzku trenérů mládeže O. Marek 31.5.2021  

 

 

Příští řádná schůze VV je plánována na pondělí 31. 5. 2021 od 19:00 na hřišti (případně formou on-line schůzky). 

V Uhlířských Janovicích, 3. 5. 2021, Zapsal: Josef Hrabánek 


