
Ok resn í  f o tb a lo vý  sva z  Zno jm o  
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo 

Tel : 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz 

 
ZÁPIS  č. 4 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 14. 4. 2014    

 
Přítomni :   Leitner, Brabec, Kříž, Slabý, Večeřa, Mašek, Bartoš 
Omluveni:    Kolesa 
Nepřítomni:   Hodák 
Hosté:            Stašek             
 
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.3        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hospodářské náležitosti 1. čtvrtletí 2014 
5. )  Náborové akce – Fotbal pro všechny 
6 )  Turnaj McDonald´s CUP 
7. )  Různé 

 
 
1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem.  

 
2. )  Internetové stránky OFS – plně v provozu 
 Nohejbalový turnaj Tasovice – kvalitní úroveň, řádně vyúčtováno 
    
3. ) Došlá pošta: 
    Výjezdní zasedání VV JmKFS a OFS v Zastávce 
 Zelený trávník 2014 – VV schvaluje předání žádosti Hostěradic na JmKFS 
 Žádost Micmanic o účast v projektu Bezpečné branky – nelze vyřídit, akce ukončena  
 Komuniké VV FAČR 
 Vstupenky na reprezentační utkání ČR – Rakousko 
 Zápis VV JmKFS 
 Žádost SFK Slup o ocenění funkcionářů tohoto oddílu při příležitosti 50. výročí oddílu – VV schvaluje 

zakoupení plaket a jejich předání 
 Informace o konání VH FAČR 
 Návrh stanov FAČR – možnost připomínek 
 Pozvánka na turnaj Břeclav CUP – VV schvaluje účast výběru OFS na tomto turnaji 
  
4. ) Hospodářské náležitosti 1. čtvrtletí 2014: 
 Sekretář předložil VV výsledovku hospodaření za 1. čtvrtletí 2014 – VV žádá o doplnění informací a 

provedení kontroly RK OFS před květnovým zasedáním 
  
5. ) Náborové akce – Fotbal pro všechny: 
 Liga veteránů – VV je nakloněn konání této soutěže – budou vytvořeny propozice a uspořádán zkušební 

turnaj 
 Turnaj dívek středních škol – v termínu podzim 2014 se OFS pokusí uspořádat tento turnaj 
 Grassroots Day pro předpřípravku – p. Leitner navrhuje uspořádání turnaje  



 
6. ) Turnaj McDonald´s CUP: 
 p. Leitner předložil VV propozice McDonald´s CUPu 
 
8. )  Různé: 
 Krajské finále přípravek – konání 18. 6. 2014 na stadionu ČAFKA ve Znojmě    
 p. Večeřa – změny termínů utkání u STK – návrh na doplnění článku 6 v RS OFS Znojmo – VV schvaluje 
                 - evidence stavu kabin rozhodčích a hostů v areálech okresních soutěží – STK vyhodnotí 

      - kontrolovat obsazení rozhodčími, aby nedocházelo k obsazení stejného rozhodčího opakovaně 
na stejná družstva        

 p. Mašek – upozornit rozhodčí na možnost hokejového střídání v soutěžích žáků 
                - společný oddíl dorostu Prosiměřice - Oleksovice       
 p. Stašek – finále okresních přípravek – místo a termín konání je v jednání 
                   - odhlášení Vedrovic ze soutěže a přihlášení společného družstva Troskotovice – Vlasatice 
                - myšlenka soutěží žáků 8 + 1 – prozatím nemá myšlenka podporu 
 VV schvaluje příspěvky na telefon na 1. pololetí 2014 ve výši 500,- Kč – Kvapil, Vodák Vl., Stašek, 

Leitner, Peřinka ml. a Švarc 1000,- Kč 
 VV schvaluje panu Vařachovi 500,- Kč za zprovoznění webových stránek OFS  
 p. Leitner – apeluje na KM a STK připravit seznam pohárů, diplomů a medailí pro oddíly OFS Znojmo      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání V V OFS se koná 12.5. 2014 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk Leitner v. r.                                      Roman Švarc 

         předseda O F S                                 sekretář OFS  


