
Zápis č.02/2022 ze schůze Rady spolku ze dne 28.02.2022 

FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomni:      

Fikar Josef, Dohnal Vlastimil, Mazánek Pavel, Milan Meloun, Radek Kolář, Josef Soural 

Pozvaní:  

Omluveni: 

František Souček, rodinné důvody 

Termín další rady spolku:    

V pondělí 28.03.2022, místnost rozhodčích FCS 

Program a řešení jednotlivých bodů:    

1. Rada spolku bere na vědomí Finanční situaci klubu k 31.01.2022,  

2. Rada spolku bere na vědomí přehled finančních operací za období 01.01.2022 – 

31.01.2022  

3. Rada spolku bere na vědomí závazky klubu ke dni 31.01.2022 

4. Rada spolku bere na vědomí pohledávky klubu ke dni 31.01.2022 

5. Rada spolku bere na vědomí informaci Radka Koláře ohledně situace s finančním 

vyrovnáním za přestup hráče Bohuslav Musil (2006) do Baníku Ostrava 

6. Rada spolku na návrh předsedy RS jednomyslně odsouhlasila odvolání Josefa 

Sourala z pozice hlavního trenéra. V návaznosti na toto ukončil po vzájemné 

dohodě své působení Milan Meloun na pozici manažera mužů a to k datu 

28.2.2022  

7. Rada spolku na pozici hlavního trenéra A týmu jmenovala Jindřicha Adamce, 

asistent trenéra zůstává Aleš Rokos 

8. Pozice manažera mužů nebude obsazena a spadne do agendy předsedy klubu 

9. Osoby zodpovědné za sportovní výkonnost mužů: 

Hlavní trenér A tým – Jindřich Adamec 

Asistent trenéra A tým – Aleš Rokos 

Vedoucí A týmu – Oldřich Mazánek 

Hlavní trenér Juniorky a gólmanů mužů – František Souček 

Asistent trenéra Juniorky – Pavel Pavlík 

 

 



10. Rada Spolku navrhla jménem předsedy a místopředsedy klubu další působení 

trenéra Josefa Sourala v klubu na pozici hlavního trenéra kategorii mladších žáků. 

11. Rada spolku schválila odměny hráčů pro jaro 2022 

12. Rada spolku bere na vědomí informaci o stavu mládeže od kategorií U6 – U15 

13. Rada spolku řešila problematiku sponzorství FCS a odsouhlasila patřičné kroky 

k navýšení rozpočtu klubu v rámci sponzoringu  

14. Rada spolku bere na vědomí a odsouhlasila agendu předsedy spolku  

15. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje spolupráci se společností Blachotrapez. 

16. Rada spolku bere na vědomí informaci ohledně oslovení pivovaru Rebel. 

17. Rada spolku bere na vědomí sponzoring pro sezónu 2022 od firmy Amylon 

18. Rada spolku bere na vědomí informaci ohledně sponzoringu společnosti Chládek 

a Tintěra  

19. Rada spolku bere na vědomí informaci ohledně jednání se společností Broker 

Consulting  

20. Rada spolku bere na vědomí informaci ohledně restaurace Pendolino Jan Sochor  

21. Rada spolku bere na vědomí a schvaluje za schválených podmínek pořádání 

Letního příměstského tábora ve spolupráci SKS, Coerver a FCS. Termín 11.7. – 

15.7.2022.  

22. Rada spolku bere na vědomí zprávu ohledně Výstavby tréninkového centra  

23. Rada spolku dává za úkol místopředsedovi klubu dát dohromady autobusovou 

dopravu pro JARO 2022 

24. Rada spolku schvaluje využití wellness centra (Areál klubu stolního tenisu) 

týmem mužů a týmem U19.  

25. Rada spolku schvaluje uskutečnit večeři s aktuálními pořadateli klubu, kteří se 

budou podílet na pořádání mužských utkání.  

26. Rada spolku dala za úkol zabezpečit informační plakáty FCS a jejich výlep 

27. Rada spolku schvaluje započít jednání ohledně rekonstrukce ozvučení PT a UMT.  

28. Rada spolku bera na vědomí účast na volební Valné Hromadě OSS HB 22.3.2022 

KD Ostrov 

29. Rada spolku bera na vědomí účast na setkání klubů divize muži a SpSM 

v Olomouci  


