
Zápis z informativní schůzky s rodiči 27. 6. 2013 

1) Nábor dětí 

V září proběhne nábor nových dětí, ročníky 2003-2008. Pokud budete vědět o nových 

zájemcích již v průběhu prázdnin, ale také v průběhu sezóny, předejte kontakt na vedoucí 

oddílu Blanku Drožovou, případně přiveďte přímo na trénink po zahájení nové sezóny. 

2) Fotbalová soutěž SPŘ a MPŘ 

Starší a mladší přípravce začínají soutěžní zápasy 7. – 8. 9. 2013. Zápasy se budou konat 

nejčastěji o víkendu a každý zápas včetně začátku a místa konání bude uveden na webových 

stránkách. Je nutné účast a hlavně případnou neúčast dětí na každý zápas nahlásit včas 

dopředu Blance. Na zápasy je nutné se dostavit max. 30 minut před zahájením. 

Skupiny fotbalové soutěže: 

SPŘ (2003-2004) – skupina G3E-83 

MPŘ (2005) – skupina H3C-91 

3) Přátelské zápasy a turnaje 

V průběhu celé sezóny budeme zajišťovat přátelská utkání a turnaje pro všechny ročníky. O 

termínech budeme včas informovat na webových stránkách, případně mailem. 

4) Termín zimních tréninků v hale TJ Ruzyně: 

úterý 16.30 – 18.00 hod 

čtvrtek 16.30 – 17.30 hod 

O přesném datu začátku halové sezóny budete včas informováni na webu, případně mailem. 

5) Důležitá informace pro rodiče dětí ročníky 2006-2007 

Rodiče dětí, kterým bude v září 6 let odevzdají  Blance průkazové foto dítěte. Na zadní straně 

fota je nutné uvést celé jméno a rodné číslo a toto odevzdat Blance, nejpozději do konce září. 

6) Platba za fotbalový kroužek 

Platba za fotbalový kroužek bude možná pouze v hotovosti. Bude se vybírat na trénincích, a 

to nejpozději do 15. dne za daný měsíc. Výše zůstává stejná, tedy 550 Kč/měsíc. 

7) Rozdělení dětí pro sezónu 2013/2014 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA – ročníky 2003-2004 

Trenéři: Šanda Jan, Komínek Robert 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – ročníky 2005 

Trenéři: Syneček Zdeněk, Benda Tomáš 

PŘEDPŘÍPRAVKA – ročníky 2006/2007 

+ FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA – ročníky 2007/2008 

Trenéři: Skalický Martin, Přikryl Jakub 

Toto jsou jediní oficiální trenéři, kteří mohou a budou trénovat příslušnou skupinu dětí a vést 

soutěžní zápasy dětí. V případě změn budou rodiče informováni. Prosíme rodiče, aby 

nezasahovali trenérům do jejich práce a s případnými dotazy nebo připomínkami se obraceli 

na Blanku. 

8) Fotografie 

Fotografie ze zápasů, turnajů, které by bylo možné umístit na náš fotbalový web předávejte 

na CD nebo flash Blance nebo Martině Řehákové, případně posílejte mailem na 

rehaktom@seznam.cz (do 10 MB, případně přes úschovnu nebo jinou úložnu) 

9) Zahájení nové sezóny 

31. srpna připravujeme zahájení sezóny s fotbalovým zápasem a následným posezením (z 

peněz vybraných na dni dětí bude zajištěno grilování, opékání špekáčků) 

 

Prosím sledujte náš fotbalový web, kde budeme uvádět aktuální informace. 

Děkujeme a přejeme hezké prázdniny. 
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