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

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 5 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 10. 6. 2019

Přítomni :  Večeřa, Kolesa, Brabec, Mašek, Peřinka, Stašek, Kříž,
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: Helebrant, Čech, Kvapil, Richter, Kratochvíl

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 4

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Závěr mistrovských soutěží

5. )  Připomínky k RS

6. )  Losovací aktiv OFS Znojmo

7. )  Různé

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

Karla Kříže a Jiřího Maška.

2. ) Družební turnaj výběrů 16. 5. 2019 v Bratislavě a 21. 5. 2019 na hřišti FK Znojmo – p. Večeřa hodnotí 

výsledky a výkony výběrů na těchto turnajích. Děkuje klubu FK Znojmo a panu Ladislavu Berkovi za 

perfektní spolupráci při organizaci tohoto mezinárodního turnaje v jejich areálu.

Výběrový kemp ročníku 2006 – 14. 5. 2019 v Dyji – p. Večeřa pojednává o kempu. Slabší účasti na něm 

(špatné počasí) a apeluje na KM, aby organizovala více kempů a pracovala na jejich větší propagaci.

Školení trenérů licence „C“ 1. a 2. 6. 2019 – p. Večeřa se zúčastnil a hodnotí školení velmi kladně jak od 

organizátorů, tak od nových trenérů, trend odpovídá tomu, kudy se chce OFS Znojmo v této problematice 

ubírat

3. ) Došlá pošta:

Návrh termínové listiny OFS Znojmo pro podzim 2019 – VV schvaluje předloženou TL s tím, že se může 

měnit v návaznosti na obdržené přihlášky do soutěží

Turnaj Břeclav CUP 2019 – 14. 6. 2019 – vše připravené

Návrh na úpravu okresních soutěží od p. Nevrkly Ladislava – VV se zabýval tímto návrhem a shledal jej 

nekoncepčním a nevyhovujícím dle aktuálních pravidel a řádů. Předseda STK p. Čech upozorňuje, že 

navrhovaná úprava je v rozporu se SR, VV bere na vědomí

Návrh na ochranu soutěží proti korupčnímu jednání – VV bere na vědomí

Spolupráce JmKFS a Zbrojovka Brno – o marketingové spolupráci informuje p. Večeřa

Podnět k DK – p. Kvapil požádal, aby bylo probíráno až po disciplinárním řízení – VV bere na vědomí

Finále krajského poháru – 5. 6. 2019 Líšeň – dle informací p. Večeři vše proběhlo v pořádku, vítězové jsou 

v kategorii žáků TJ Sokol Novosedly a v kategorii mužů TJ Start Brno

VH FAČR Nymburk 24. 5. 2019 – s obsahem jednání seznamuje VV p. Večeřa 

Krajské finále přípravek Slavkov u Brna 12. 6. 2019 – z okresu Znojmo se zúčastní 1. SC Znojmo a FC 

Moravský Krumlov – vše zajištěné

Etická komise – neuhrazené sběrné faktury – předáno sekretářem oddílům, kterých se to týká



Etická komise – odebrání bodů – provedla STK na základě podkladů z FAČR

VV JmKFS 4. 6. 2019 – p. Večeřa seznamuje VV s jednáním VV JmKFS

4. ) Závěr mistrovských soutěží:

p. Večeřa kladně hodnotí průběh mistrovských soutěží jak u mužů, tak i u dorostu a u mládeže, zároveň 

pojednává o stavu předání pohárů a medailí, které zajišťoval spolu s p. Čechem

p. Čech – předseda STK informuje o prozatím bezproblémovém průběhu soutěží OFS Znojmo, seznamuje 

VV s postupovými a sestupovými variantami

5. ) Připomínky k RS 2019/2020:

VV neschvaluje opakované střídání ve III. třídách mužů

VV se zabývá koncepcí práce KM v příštím soutěžním ročníku 2019/2020 – v příštím soutěžním ročníku 

bude soutěže řídit STK, členové KM se prioritně budou zabývat zlepšení spolupráce s oddíly, budou 

pracovat na zkvalitnění výběrů OFS, jejich kempy apod. 

p. Čech - předseda STK seznamuje VV s plánovaným zněním RS a nejzásadnějšími úpravami

6. ) Losovací aktiv OFS Znojmo:

Losovací aktiv OFS Znojmo pro SR 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 17:30 hod. v sále 

Agrocentra, Dvořákova 21, Znojmo, 669 02. Prezence od 17:00 hod. Pro přihlášená družstva do SR 

2019/2020 je účast na losovacím aktivu povinná!

VV schvaluje ocenění p. Luboše Bognera a p. Pavla Kučmy na losovacím aktivu, dále bude oddílům 

odeslán tiskopis k nahlášení kandidátů k ocenění – s termínem k vrácení 19. 6. 2019

7. ) Různé:

p. Večeřa seznamuje VV s obsahem jednání OFS Třebíč a OFS Znojmo, kterého se zúčastnil p. Večeřa a p. 

Švarc

7. 6. 2019 se konalo slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem v Tasovicích – zúčastnil se p. Večeřa

Louka plná dětí 29. 5. 2019 – p. Kolesa hodnotí tuto náborovou akci OS ČUS, účast 677 dětí

p. Stašek poukazuje na nastavení dotačních zásad ve většině dotačních titulů a složitost získání dotačních 

prostředků na rekonstrukci hřišť, dále seznamuje VV s tím, že FC Valtrovice budou navrhovat „solidární 

daň“ – získání finančních prostředků pro malé kluby

p. Mašek negativně mluví o některých zákulisních jednáních v průběhu závěru jarní části soutěží OFS 

Znojmo

Na základě podnětu p. Staška se na příštím zasedání VV budou jeho členové zabývat možností opětovného 

spuštění Okresního poháru. 

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 24. 6. 2019 v 15:30 hod. v sídle OFS Znojmo.

  
Milan Večeřa v. r.                                              Mgr. Roman Švarc

       předseda O F S                                    sekretář OFS




