
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. 6 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 9. 6. 2014    

 
Přítomni :   Leitner, Brabec, Kříž, Slabý, Večeřa, Mašek, Kolesa, Bartoš, Hodák 
Omluveni:     
Nepřítomni:    
Hosté:            Stašek (předseda KM), Vodák Vladan (předseda STK)            
 
 
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č.5        
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Vyhodnocení soutěží mládeže 
5. )  Marketing OFS, sponzoring 
6. )   Příprava losovacího aktivu 
7. )  Různé 

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

 
2. ) Informace z VH FAČR – p. Leitner a p. Brabec  
 Břeclav CUP pro U10 v Břeclavi – výběr OFS pod vedením trenérů Kučmy a Fialy tento turnaj vyhrál 
 Složení realizačních týmů OFS Znojmo – VV schvaluje složení přednesené panem Staškem 
 Zkušební turnaj veteránského fotbalu – p. Večeřa informuje VV o přípravě 
 Turnaj Grassroots v Dobšicích – p. Kolesa podává zprávu o průběhu turnaje, vše v pořádku za účasti šesti 

mužstev – VV schvaluje 300,- Kč odměnu slečně Palatkové za spoluorganizování turnaje 
 Přihlášky do soutěží OFS – jsou vyvěšeny na webových stránkách OFS a rozeslány oddílům, termín 

odevzdání je 19.6.2014 
 Připomínky k RS – platí úkol sekretáře a předsedů komisí 
 Krajské finále přípravek – změna termínu z 18. na 17. 6. 2014 na stadionu ČAFKA 
 Bezpečné branky – probíhá fáze rozvážení oddílům 
     
3. ) Došlá pošta: 
    Novelizace směrnice střídavého startu a změny v Pravidlech fotbalu platná k 1.7.2014 
 Návrh smlouvy o spolupráci OFS Znojmo a firmou Sportika – další jednání povede p. Večeřa zodpovědný 

za marketing OFS 
 Pozvánka na oslavu 5Oti let fotbalu v Polánce 21.6.2014 – žádost o plakety dvěma členům – VV schvaluje 

– za OFS se zúčastní p. Brabec 
 Pozvánka do Suchohrdel na výročí fotbalu 21.6.2014 – VV schvaluje plakety – za OFS p. Večeřa 
 Pozvánka do Slupi na výročí fotbalu 21.6.2014 – VV schvaluje plakety – za OFS p. Leitner 
 Zápis z členské schůze z Damnic    
  
4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže: 
 p. Stašek informuje VV o průběhu utkání v jarní části soutěží a průběhu okresního finále přípravek 
  



 
5. ) Marketing OFS, sponzoring: 
 p. Večeřa informuje o odměnách firmy IM Sport  vítězi okresního přeboru mužů a další spolupráci s firmou 

Kinderwelt pro mládež – VV navrhuje napsat Kinderweltu děkovný dopis  
 
6. ) Příprava losovacího aktivu: 
 Losovací aktiv OFS Znojmo se koná v pátek 4.7.2014 v sále na nám. Armády od 16:30 hod. – sál zajištěn, 

další potřebné materiály ve spolupráci s STK a KM – jednání povede p. Kolesa a p. Vodák 
 
7. )  Různé: 
 VV schvaluje příspěvek Moravskému Krumlovu a IE Znojmo na dopravu na utkání reprezentace do 

Olomouce 
 p. Leitner žádá KM a STK o předání pohárů vítězům skupin na hřišti 
 VV schvaluje osvobození od soutěžního vkladu dorosteneckých družstev 
 Žádost KR o příspěvek ve výši 4000,- Kč na vyhodnocení nejlepších rozhodčích  – VV neschvaluje 
  
             
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání V V OFS se koná 23.6. 2014 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
     
  
    Zdeněk Leitner v. r.                                                 Roman Švarc 

         předseda O F S                                 sekretář OFS  
 


