Zápis z jednání Výkonného výboru TJ Svitavy - fotbalový klub
Datum:
Přítomni:

26.6.2017
Pavel Čížek, předseda fotbalového klubu
Miroslav Vích, místopředseda fotbalového klubu
Jaroslav Kabát, místopředseda fotbalového klubu
Otto Daněk, člen výkonného výboru
Jiří Petr, sekretář fotbalového klubu

ORGANIZACE U5-U15 od SEZÓNY PODZIM 2017 - JARO 2018
Pro sezónu podzim 2018 - jaro 2019 připravujeme podání žádosti o SpSM (Sportovní Středisko Mládeže)
a žádost o vyjímku a vstup do žákovské ligy (U12+U13). V rámci příprav oznamujeme novou organizaci
U5-U15. Celá organizace mládeže U5-U15 bude řízena sportovním manažerem Luďkem Hnátem
(ekonomika/marketing SpSM, hráči/přestupy, sportovní koncepce, atd.), který je přímo podřízen Pavlu
Čížkovi, předsedovi fotbalového klubu.
REALIZAČNÍ TÝMY U5-U15 na SEZÓNU PODZIM 2017 - JARO 2018:
Výkonný výbor fotbalového klubu jmenuje pro příští sezónu následující realizační týmy:
Starší žáci (ročníky 2003+2004):
- Hlavní trenér: Miroslav Skočovský
- Asistenti trenéra: Pavel Marvan, Jan Sehnal
- Vedoucí týmu: Antonín Kršák

Přípravky U9 (ročník 2009):
- Hlavní trenér: Radmil Dobiáš
- Asistenti trenéra: Radek Makovský, Jiří Mikolín
- Vedoucí týmu: Radek Makovský

Mladší Žáci (ročníky 2005+2006):
- Hlavní trenér: Milan Kavalír
- Asistenti trenéra: Jakub Novák, Filip Pražák
- Vedoucí týmu: bude potvrzen

Přípravky U8 (ročník 2010):
- Hlavní trenér: Tomáš Bulva
- Asistenti trenéra: bude potvrzen
- Vedoucí týmu: bude potvrzen

Vedoucí trenér přípravek: Luděk Hnát
Přípravky U11 (ročník 2007):
- Hlavní trenér: Luděk Hnát
- Asistenti trenéra: Petr Hořínek,
Přemysl Oblouk, Lukáš Makrlík
- Vedoucí týmu: Martin Flídr

Školička U5-U7 (před-přípravky ročníky 2011-2013):
- Hlavní trenér: Jaroslav Kabát
- Asistenti trenéra: Petr Hnát, Luděk Svoboda,
Jiří Brusenbauch

Přípravky U10 (ročník 2008):
- Hlavní trenér: Ondřej Komůrka
- Asistenti trenéra: Petr Šimák, Martin Zatočil
- Vedoucí týmu: Petr Šimák
KONCEPCE U5-U15
Výkonný výbor jmenuje metodickou komisi mládeže ve složení: Luděk Hnát (koordinátor), Martin Komoň
(člen komise), Radovan Kroulík (člen komise). Tato komise připravuje klubovou koncepci pro kategorie
U5-U15.

Výkonný výbor fotbalového klubu schvaluje následující metodické návody, jako platnou koncepci
mládeže pro fotbalový klub TJ Svitavy. Tyto metodické návody byly připraveny metodickou komisí
mládeže a konzultovány a schváleny Pardubickou fotbalovou Akademií:
- jedenáctero přípravek
- přesuny mezi kategoriemi
- pravidla nominace
- přípravky žluto-modří
- koučing zápas
Koordinátor metodické komise - Luděk Hnát - bude seznamovat s touto koncepcí jednotlivé kategorie.
REALIZAČNÍ TÝMY DOROST
Mladší dorost (ročníky 2001 a 2002)
- Hlavní trenér: Martin Adrle
- Asistenti trenéra: Richard Chyba
- Vedoucí týmu: František Petržela

REALIZAČNÍ TÝMY MUŽI
Muži B
- Hlavní trenér: Pavel Brandejs
- Asistenti trenéra: Josef Šrůtek
- Vedoucí týmu: bude potvrzen

Starší dorost (ročníky 1999 a 2000)
- Hlavní trenér: Martin Komoň
- Asistenti trenéra: Pavel Daněk
- Vedoucí týmu: František Petržela

Muži A
- Hlavní trenér: Radovan Kroulík
- Asistenti trenéra: Vladimír Raplík, Jan Lampárek
- Vedoucí týmu: Oldřich Palla

ÚPRAVY LOGA TJ SVITAVY FOTBALOVÝ KLUB
Výkonný výbor schvaluje drobné grafické úpravy loga TJ Svitavy – fotbalový klub. Dochází ke změně tvaru
míče na více tradiční míč, změnu písma „fotbalový klub“ na tiskově přívětivější verzi a definici barev loga,
od kterých se odvíjí veškeré klubové materiály. Veškeré detaily jsou shrnuty v marketingovém manuálu
značky TJ Svitavy - fotbalový klub, který tvoří a spravují Luděk Hnát a Karel Janků.
OBJEDNÁVÁNÍ SPORTOVNÍHO MATERIÁLU
Výkonný výbor pověřil pana Oldřicha Pallu odpovědností za objednávání sportovního materiálu pro
všechny kategorie. U materiálu řízeného značkou "TJ Svitavy - fotbalový klub", podléhá objednávání
pravidlům dle marketingového manuálu značky TJ Svitavy - fotbalový klub. Objednávky jednotlivých
kategorií budou shromažďovat vedoucí jednotlivých týmů a na konci každého kalendářního měsíce
budou zasílat panu Pallovi. Ten bude vždy začátkem nového měsíce objednávat zboží u stanovených
dodavatelů. Připravujeme tyto nové kolekce:
1) klubová kolekce zápas
- Zápasový dres, trenky, štulpny, podvlékací triko a kalhoty, vycházková tepláková souprava, vycházkové
klubové tričko.
- Budeme zajišťovat postupně s pomocí sponzorů klubu.
2) klubová kolekce trénink
- Tréninkový dres, trenky, štulpny, tréninková tepláková souprava, šusťáková souprava.
- Bude k dispozici k nákupu vlastními prostředky pro všechny hráče klubu.
3) klubová kolekce klubové vybavení
- Gym bag (pytlík). Taška. Batoh. Batoh fotbal. Zimní čepice. Běžecká čepice.
- Bude k dispozici k nákupu vlastními prostředky pro všechny členy klubu.

4) klubová kolekce pro fanoušky
- Dres FANS. Kšiltovka. Pletená šála. Placka.
- Budou si moci zakoupit všichni příznivci našeho fotbalového klubu.
Také připravujeme slevové nákupy značkového zboží přes naše partnery. O dalších detailech uvedených
produktů a objednávání Vás budeme informovat.

Zapsal:

Jiří Petr, sekretář fotbalového klubu

