
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 8 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 9. 11. 2020

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Kříž, Mašek, Peřinka,
Omluveni: Stašek,
Nepřítomni: 
Hosté:            Helebrant

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 7

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Průběh soutěží OFS Znojmo

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovatelem tohoto zápisu VV 

schvaluje Karla Kříže.

2.) Kontrola zápisu VV č. 7:

       Všechny úkoly byly splněny.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Komuniké ze zasedání VV JmKFS 5. 11. 2020 – s obsahem jednání seznámil VV p. Večeřa

Mimořádná finanční podpora klubů – odesláno oddílům emaily, komunikováno telefonicky, ze strany OFS 

byly vynaloženy veškeré aktivity, aby oddíly tuto podporu získaly

Zprávy GS FAČR

Dotace Můj klub 2021 – žádosti se podávají do 16. 11. 2020

Disciplinární řízení Etické komise – nebyl zde žádný klub našeho okresu

Výzva OFS Liberec – OFS Znojmo se připojuje k této výzvě a odešle libereckému OFS písemnou podporu.

Změna názvu TJ Sokol Troskotovice na Sportovní klub Troskotovice z.s. - VV OFS bere na vědomí

Úmrtí p. Jana Nováka, dlouholetého člena DK OFS Znojmo, parte s kondolencí rodině bylo vyvěšeno na 

webových stránkách OFS Znojmo

Přihláška klubu Tělocvičná jednota Sokol Lesonice za člena FAČR – VV OFS schvaluje tuto přihlášku a 

předá ji FAČR

4. ) Průběh soutěží OFS Znojmo:

VV FAČR rozhodl o přerušení amatérských soutěží do 31. 12. 2020 – tato informace byla rozeslána 

oddílům 

STK připravila návrh termínové listiny soutěží OFS Znojmo pro jaro 2021 – bude řešeno dle aktuální 

epidemiologické situace a rozhodnutí Vlády ČR. 

       S návrhem TL seznamuje členy VV předseda p. Večeřa

Čtvrtfinále okresního poháru budou odehrána 27. - 28. 2. 2021 na hřištích s umělým povrchem, pronájem

UMT uhradí OFS Znojmo, dohrávky odložených podzimních utkání a semifinále okresního poháru (pokud 

postoupivší  družstva nebudou muset odehrát dohrávaná utkání) se odehrají 6. – 7. 3. 2021 a začátek jarních 

soutěží bude 13. – 14. 3. 2021. Konec soutěží je naplánován na 26. - 27. 6. 2021.



Žádost o dotaci z rozpočtu města Znojma – řádně v termínu odevzdána

VV OFS byla předložena výsledovka hospodaření OFS Znojmo za období 1. 1. 2020 – 31. 10. 2020 – VV 

schvaluje

p. Večeřa seznamuje VV se stavem ekonomiky OFS Znojmo, co nejdříve bude sekretářem zpracováno 

vyúčtování jednotlivých dotací

Termín konání volební valné hromady OFS Znojmo je v SOBOTU 23. 1. 2021

p. Brabec navrhuje odeslat oddílům výzvu k nákupu zboží u Znojemského městského pivovaru – bude odesláno 

oddílům mailem

Předseda OFS p. Večeřa seznámil členy VV s aktuální „kauzou Romana Berbra“, která hýbe fotbalovým 

hnutím. 

      VV OFS Znojmo jednomyslně odsuzuje výroky předsedy FAČR p. Malíka, že za vzniklou situaci ve fotbale 

můžeme my všichni a žádá, aby se předseda FAČR za tato slova omluvil všem lidem, kteří to s fotbalem 

myslí a vždy mysleli dobře. Za vzniklou situaci mohou především čelní představitelé FAČR v čele s 

předsedou FAČR, kteří svým loajálním postojem a nedůsledností všechny zmíněné „kauzy“ zapříčinili

nebo jim bez komentáře přihlíželi. V žádném případě však nemůže dojít k očekávané očistě fotbalu 

pouhým odvolání komisí a přijetí rezignací dvou členů VV FAČR. Musí dojít k obměně v rámci celého 

systému. 

       OFS Znojmo a celá jižní Morava si se spojenci Romana Berbra vždy dokázala poradit – Mimořádná VH 

JmKFS, která odvolala předsedu JmKFS p. Blahu a členy VV p. Brtníčka a p. Kotáska byla toho zdárným 

důkazem. 

       Vždy jsme měli svoji hlavu a nenechali jsme se za výhody, peníze a slibované funkce nikdy a nikým 

ovlivnit. Jižní Morava a OFS Znojmo vždy byla a bude hrází demokracie a zastánce dvoukomorového 

systému v rámci FAČR.

       Respektujeme presumpci neviny ve vztahu k obviněným osobám, nicméně i pouhá zahájení trestních řízení 

vrhá negativní stín na FAČR. V rámci našeho okresu můžeme s klidným svědomím říci, že soutěže 

probíhají řádně. I u nás se samozřejmě stane, že se zápas jednotlivým týmům, rozhodčím nebo pořadatelům 

nepovede. Víme ale, že se to neděje úmyslně s vědomím někoho poškodit.

       Členové VV žádají o důsledné prošetření a prověření hospodaření FAČR a jejich pobočných spolků našimi 

kontrolními orgány (Kontrolní výbor FAČR ).

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 7. 12. 2020 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS 

Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

     předseda OFS                                sekretář OFS




