
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 10.6. 2013    

 
Přítomni :   Leitner, Kolesa, Bartoš, Večeřa, Mašek, Brabec, Slabý 
Omluveni:   Hodák, Kříž 
Nepřítomni:  
Hosté:   Stašek – předseda KM, Šoukal – předseda RK, Houšť – člen RK, Kvapil – předseda DK, 

Matoušek – předseda ČUS, Štěpán, Peřinka, Dvořák 
 
Program: 1. )  Zahájení 

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

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

2. ) Revizní komise- byla provedena revize a p. Šoukal informuje o bezproblémovém hospodaření OFS, příští 
revize bude provedena v polovině srpna za 1.pololetí 2013 

 Bezpečné branky – sekretář zjistí stav předání branek 
 Smlouva s partnerem pro mládežnické soutěže – p.Večeřa představí projekt na losovacím aktivu OFS 
 Dotace pro oddíly – sekretář seznamuje VV se stavem rozeslání 
 Akce Fotbalista roku OFS – bude spuštěna pro kalendářní rok 2014 
 Děkovný dopis Grassroots Day – sekretář předložil p.Večeřovi 
 Blahopřejný dopis 1.SC Znojmo za vítězství ve FNL – sekretář zajistí 
    
3. ) Došlá pošta:  
 Směrnice ČUS o předávání vyznamenání 
 Registrační list FAČR – statutární zástupci OFS 
 Propozice krajského finále přípravek – 22.6.2013 v Šardicích 
 Dotaz z JmKFS ohledně postupů z našich soutěží do krajských soutěží – u dorostu by měl vítěz zájem, u 

žáků pravděpodobně ne 
 Termínová listina JmKFS – předána STK OFS Znojmo k navázání okresních soutěží 
 Pozvánka na 90.výročí fotbalu v Šatově – VV schvaluje předání plakety panem Leitnerem 
  
4. ) Vyhodnocení soutěží mládeže: 
      Z důvodu nepříznivého počasí a odložení prvních jarních kol ještě nejsou mládežnické soutěže dohrány tento 

bod bude projednán na příštím zasedání VV 
       
5. ) Marketing OFS: 
 Bude projednáváno na dalších zasedáních.  
 
 

mailto:ofs.znojmo@tiscali.cz


6. ) Příprava losovacího aktivu: 
 Na losovacím aktivu budou oddíly důrazně upozorněny na používání správného názvu na registračních 

průkazech dle Stanov – Stanovy předloží spolu s přihláškou do soutěže 
 Losovací aktiv JmKFS se koná 28.6.2013 a aktiv OFS 4.7.2013 v sále na nám. Armády ve Znojmě 
 
7. )  Různé: 
 Zástupci ČUS (Česká unie sportu, bývalé ČSTV) informují o momentální situaci v této organizaci   
 p.Dvořák seznamuje VV o získání SpSM a SCM do Znojma a důvody nezískání v prvním kole 
 Utkání o sestup a postup v okresních soutěžích budou navrženy STK na stejný úřední začátek 
 VH FAČR – p. Leitner se této VH zúčastnil a informoval o průběhu jednání a výsledcích 
 p.Mašek vyjádřil svůj osobní morální nesouhlas s osobností pana Berbra v orgánu FAČR 
 p. Kvapil seznámil VV s připomínkami DK do Rozpisu soutěží 
 p. Kolesa informuje VV o předběžném termínu konání letního semináře rozhodčích a delegátů 28.7.2013 

v Moravském Krumlově 
 Sekretář předložil návrh loga OFS Znojmo od pana Vomastka – sekretář zkonzultuje tento návrh 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští zasedání  V V OFS  se koná v úterý 25.6.2013 v 15:30 hod. v zasedací místnosti OFS. 
        
      Zdeněk  Leitner  v. r.                                   Roman Švarc 

                     předseda O F S                        sekretář OFS 


