
Okresní  fo tba lový  svaz  Zno jmo 
Bezručova 19, 669 02 Znojmo 

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

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo 12.4. 2010    
 

Přítomni :   Leitner, K říž, Kolesa, Brabec, Hodák, Tesařík, Slabý 
Omluveni :   Bartoš  
Nepřítomni:  Skopal 
Hosté:   
  
Program: 1. )  Zahájení 

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Hospodaření za 1.čtvrtletí 2010 
5. )  Náborové akce – fotbal pro všechny 
6. )  Soutěže McDonald´s CUP 
7. )  Různé 
 

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  p. Hodák bude pokračovat v jednání se společnostmi NIKE a BISON sportswear  
 
3. )   Došlá pošta:   
 Propozice Malého finále výběrů okresů ve Vojkovicích – nominace rozeslána a vše zajištěno 
 Školení trenérů licence „B“ – p.Leitner informuje – z našeho okresu jedna přihláška 
 Odstoupení družstva žáků Rybníky ze soutěže 
 Komuniké z jednání VV ČMFS 
 Nabídka turnaje výběrů okresu v německém Torgau – budeme informování po projednání v Městské 

radě Znojma 
 Žádost Hevlína o delegování tří rozhodčích na rizikové utkání – p.Slabý informuje – zajištěno KRD 
 Uzavření registračního úseku v Brně 
 Vzájemná smlouva na prostory bude sjednána mezi OFS a OTS ČSTV na rok 2010 
 Fotbal 7 + 1 v žákovských kategoriích a střídavý start u mládeží na okrese Znojmo – p.Kolesa svolá 

tým, který vypracuje možnosti těchto variant na našem okrese 
 Změny sekretářů – noví sekretáři: 
 Přímětice – Jaroslav Staněk, Přímětice 569, 669 04. email: jarstan@centrum.cz, tel.: 723463836 
 Loděnice – Stanislav Menšík, Loděnice 1, 671 75, tel.: 739109556  
  
4. )  Hospodaření za 1.čtvrtletí 2010: 
 Sekretář předal členům VV vypracovanou výsledovku hospodaření za 1.čtvrtletí 
 
5. )  Náborové akce – fotbal pro všechny: 
 VV schvaluje sehrání turnaje dívek v termínu 12.5.2010 – sekretář zajistí účastníky a hřiště  
 v Dobšicích 
 
6.) McDonald´s CUP: 

 p.Leitner informuje VV o rozdělení účastníku do skupin a žádá KRD o delegaci rozhodčích na tyto 
turnaje – sekretář předá tento materiál KRD 



 
7.)  Různé: 

p.Brabec navrhuje zamyšlení nad zavedením opakovaného střídání v nižších soutěžích dospělých 
p.Leitner navrhuje požádat Znojemský deník o medaile pro mládežnické soutěže – zajistí sekretář  
a p.Leitner 
členové VV zjistí možnost patrona pro jednotlivé okresní soutěže  
 

   

 
Příští zasedání  V V OFS  se koná v pondělí 17.5.2010  v 15:30 v zasedací místnosti OFS. 

 
 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


