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

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

ZÁPIS  č. 6 ze zasedání  VV OFS Znojmo 17.5. 2010    
 

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

2. )  Kontrola zápisu VV č. 5         
3. )  Došlá a odeslaná pošta 
4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých 
5. )  Průběh mistrovských soutěží 
6. )  Připomínky k Rozpisu soutěží 2010/2011 
7. )  Různé 
 

1. )  Přítomné přivítal předseda p. Leitner a seznámil je s programem. 
 
2. )  p.Hodák dojedná prezentaci firem NIKE a Bison na losovacím aktivu 

Systém soutěže žáků 7+1 – p.Kolesa uspořádal setkání oddílů – účast malá – jednání s oddíly pomocí 
ankety – odezva 17 oddílů 
STK do příštího zasedání VV vytvoří koncepci soutěží dorostu – OP a OS 

 
3. )   Došlá pošta:   
 Turnaj výběru v Torgau – zrušen 
 Nabídky knihy o MS 2010 ve fotbale – VV schválil objednání 10ti kusů 
 Návrh na ocenění pana Lukase – Suchohrdly u Mir. – VV schvaluje ocenění na losovacím aktivu 
 Reklamní materiál od sportovního centra Šanov do Rozpisu soutěží – VV schvaluje umístění tohoto 

materiálu do RS 
 Úmrtí pana Lesonického 
 VH ČMFS – p.Leitner se zúčastní této VH 3.6.2010 
 Oznámení možnosti vyzvednutí diaprojektoru na sekretariátu JmKFS 
 Zápis VV JmKFS – p.Leitner pojednává o obsahu zasedání-projekt bezpečná branka 
 Grantový projekt Fortuny – sekretář zajístí jeho vyvěšení  nebo informování o něm na stránkách OFS 
  
4. )  Reprezentace 11ti a 12ti letých: 
 p.Tesařík informuje o Malém finále výběrů okresů (Vojkovice) -vyslovena nespokojenost s organizací 

a vysokou cenou -  a o přípravě nového výběru – na losovacím aktivu bude oddílům předán tiskopis 
hlášení talentů 

 
5. )  Průběh mistrovských soutěží: 
 KM – p.Tesařík – průběh soutěží bez problémů, narušen počasím – ve spolupráci se sekretářem zajistí 

medaile a poháry na ocenění družstev žáků a přípravek 
 STK – zajistí ocenění mužů a dorostu ve spolupráci se sekretářem 
 DK – p.Kvapil – vše celkem v pořádku, jen občasné pozdní dodání zápisů o utkání 



 KRD – p.Kolesa – informuje o výjezdním zasedání KRD v Moravském Krumlově 21.4.2010 – 
zkoušky složil p.Krška jako delegát OFS – schválen 22.4.2010 VV OFS prostřednictvím elektronické 
pošty 

 
6.) Připomínky k Rozpisu soutěží 2010/2011: 

 Do příštího zasedání dodají jednotlivé komise připomínky pro RS 2010-2011 
 

7.)  Různé: 
p. Hodák - předává sekretáři katalogy NIKE 
p. Brabec - poukazuje na špatnou organizaci při turnajích přípravek na hřišti 1.SC Znojmo 
p. Kvapil – pravděpodobně ukončení funkce pana Nevrly v DK – hledání náhrady 
p.Kolesa - informuje, že 27.6.2010 se v Tasovicích koná letní aktiv rozhodčích a delegátů, 
               - předkládá návrh na dívčí reprezentaci OFS v rámci turnajů žáků 11 a 12 – ti letých, 
                  zodpovědný předseda OFS v rámci VV JmKFS-dívčí výběry z ostatních okresů 
p.Kříž - sděluje, 19.6.2010 se v Mikulovicích koná otevření travnatého hřiště – čas bude upřesněn 
Sekretář -  podává informaci o vykradení sekretariátu 
 Nezájem o účast škol na turnaji dívek – špatně zvolený termín – turnaj bude uspořádán na 

podzim 
P. Leitner - informuje o udílení ceny Fair-play, návrhy možné dávat neustále 
 Sekretariát zůstane v budově Dřevotvaru do 30.6.2010 
 Hodnotí výsledky a organizaci McDonald´s Cupu  
 

   

 
Příští zasedání  V V OFS  se koná v pondělí 14.6.2010  v 15:30 v zasedací místnosti OFS. 

 
 
         Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


