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Partneři fotbalu na Kutnohorsku

pondělí 8. března 2010

o víkendu 13. – 14. března 2010 se 
po čtyřech měsících rozeběhnou na 
našem okrese fotbalové soutěže. 
Oproti zvyklostem se tak tento 
rok děje o 14 dní dříve, než jsme 
byli za poslední sezóny zvyklí, 
ale počet 15 účastníků VI. A třídy 
nenabízel jiná řešení. Doufejme, 
že příroda nebude v tomto ohledu 
proti a dovolí nám fotbalové jaro 
zahájit dle naplánovaného scénáře. 
Je tak před námi celkem 16 týdnů 
plných kopané a sportovní zábavy. 
Opět se budeme všichni potkávat 
na fotbalových trávnících, z přátel 
se v mnoha utkáních stanou „nemi-
losrdní“ soupeři, našim fanouškům 
v některých případech připravíme 
hodně radosti, v jiných bohužel i 
zklamání. Většinou vyhraje lepší, 
někdy naopak šťastnější. Ale ta-
kový je už sport. Přejme si, aby 
disciplinární komise byla během 
jara bez práce a hráči více hrá-
li  než byli trestáni. Dbejme na 
to, aby se v mládežnických kat-
egoriích neproháněli po hřištích 
„černoši“, ale řádně registrování 
fotbalisté. Doufejme, že všechna 
utkání budou ukončena až po 
řádném hracím čase a ne z důvodu 
politováníhodných událostí nebo 
z důvodu, že se někdo rozhodne 
udělat si z rozhodčího fackovacího 
panáka. Nechť na konci soutěží 
můžeme pogratulovat vítězům, 
kteří byli opravdu nejlepší a 
naopak, neúspěšné týmy nechť 

sestupují po férovém boji a se ctí. 
Vždyť fotbalový kolotoč nikdy 
nekončí a v podzimní části nového 
ročníku bude možnost neúspěch z 
nepovedeného ročníku odčinit, a 
nebo vydobyté pozice na pomysl-
ném fotbalovém výsluní potvrdit. 

A to někdy bývá ještě těžší.
Za sebe a celé vedení OFS Kutná 
Hora bych vám všem rád popřál 
hodně zdaru a radosti ze hry v jarní 
části sezóny 2009/2010.

Dušan Roubíček
Předseda OFS Kutná Hora

Vážené kluby, funkcionáři, hráči, široká fotbalová veřejnosti,

Hlášení výsledků
telefony: 327 312 554, 607638106

E-mail: tepkh@seznam.cz



Datum: 3. března 2010
Začátek: 16.00 hodin
Místo: Budova ČSTV Kutná Hora,  
 Čáslavská 199
Pozvánek: 41
Přítomno: 35 (85%)
Nepřítomni: Dynamo Horní Bučice, Sokol 

Močovice, Sokol Okřesaneč, 
FK Kavalier Sázava, Viktoria 
Sedlec, AFK Kácov

Navržený program
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti výkonného výboru 

a komisí v roce 2009
4. Informace o hospodaření OFS za rok 2009
5. Schválení rozpočtu na rok 2010
6. Prezentace sponzorů OFS
7. Diskuze/Různé
8. Ukončení

Ad 2) Schválení programu - odsouhlase-
no (35)

Ad 3) Zpráva předsedy OFS - Ing. Du-
šan Roubíček - informoval o práci 

VV OFS - zápisy z jednání VV (9 
zasedání červenec - prosinec 2009) 
umístěny na stránkách ČMFS - Kra-
je a okresy - Kutná Hora; dále shr-
nul podzimní část soutěží ročníku 
2009/2010.

 Další viz níže.
Ad 4) Informace o hospodaření OFS 

Kutná Hora - přednesl Ing. Lubomír 
Tvrdík - člen výkonného výboru.

 Výnosy 2009: 467.239,- Kč
 Náklady 2009: 354.782,98 Kč
 Zisk: 112.456,02 Kč
Ad 5) Odsouhlasen rozpočet OFS jako \

vyrovnaný - 460.000,- Kč
 Pro: 34 hlasů 
 Proti: 0 hlasů
 Zdržel se: 1 hlas
Ad 6) V rámci krátkých prezentací byli 

představení zástupci partnerů OFS 
pro rok 2010. K mediálním partne-
rům týdeníku Tep a www.svoboda.
info se pro rok 2010 připojila spo-
lečnost Partners Financial a firma 
Agro profi. 

Ad 7) Diskuze / Různé
 1) akce Bezpečná branka - předseda 

zodpověděl, že se akce připravuje. 
Vztahuje se na brány velkých roz-
měrů. Více informací bude zasláno 
v průběhu jarní časti soutěží.

 2) VV OFS informoval o záměru 
zavést od sezony 2010/2011 mož-
nost startu v kategorii dorost start 
„sdružených“ družstev (start hráčů 
z více oddílů za jedno družstvo bez 
nutnosti hostování v tomto oddílu)

 3) V rámci propagace mládežnic-
kých soutěží nižších forem OFS 
zorganizuje v termínu květen - čer-
ven Pohár OFS mladších žáků ka-
tegorie 7+1. Propozice a přihlášky 
do soutěže budou zaslány oddílům. 

 4) VV OFS Kutná Hora navrhl na 
Cenu Dr. Václava Jíry - p. Matějku 
(funkcionář SK Sparta Kutná Hora)

 5) Podáno info o chystané reorgani-
zaci mládežnických soutěží v rámci 
ČMFS.

JARNÍ AKTIV ZÁSTUPCŮ FOTBALOVÝCH ODDÍLŮ OFS KUTNÁ HORA

KOMISE MLÁDEŽE

František Onderka
předseda komise
- zpráva o činnosti komise mládeže zhod-
notil podzimní část soutěží MOS výběrů 
U-12. Poukázal na úspěch družstva Kutné 
Hory - zajištěn postup do krajského finále. 
OFS K. Hora bylo přiděleno pořádání 
závěrečného turnaje této věkové kategorie.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Miroslav Zvolánek
předseda komise
- zpráva o činnosti Disciplinární komise 
- jednání proběhla bez závažnějších 
problémů, důraz na používání platných 
formulářů k projednání přestupků v 
nepřítomnosti.

STK

Zdeněk Čáp
předseda komise
- zpráva o činnosti sportovně tech-
nické komise za podzim 09/10. Soutěže 
proběhly bez závažnějších problémů.
STK odsouhlasila změnu termínu utkání 
A1A2604 SK Malešov - Jiskra Zruč n/S 
na neděli 20. června 2010 v 17.00 hod. 
(bez poplatku - řešeno v rámci požadavků 
na utkání pro jarní část 2010).
Oddíly byly upozorněny na termín - od 3. 
března 10 budou změny termínu utkání 
řešeny pouze na základě písemné dohody 
mezi oddíly - již za poplatek dle RMS a 
dále byl připomenut termín předložení 
soupisek pro fotbalové oddíly.

Hodně zdaru a sportovních úspěchů v jarní části SR 
2009/2010 přeje všem klubům VV OFS Kutná Hora!

KOMISE ROZHODČÍCH

Obsazení rozhodčích na sobotu 13. a 
neděli 14. března:
A3A - IV. třída - skupina A (16. kolo)
A3A1602	 Zbýšov	B	 Horky	 NE	14.03.	14:30	 Kracík
A3A1603	 Hostovlice	 B.	Podolí	B	 SO	13.03.	14:30	 R.	Pařez
A3A1604	 Horušice	 Bratčice	 SO	13.03.	14:30	 Linhart
A3A1605	 Štrampouch		 H.	Bučice	 SO	13.03.	14:30	 Mottajček
A3A1606	 Záboří	n.	L.	 Žleby	B	 SO	13.03.	14:30	 Říha
A3A1607	 Chotusice	B	 Vlkaneč	 NE	14.03.	14:30	 K.	Kafka
A3A1608	 Kluky	 Okřesaneč	 SO	13.03.	11:00	 J.	Koleček

Karel Mikeš
předseda komise
zpráva nebyla přednesena. Předseda 
nepřítomen a omluven.

ORK

Jiří Král
předseda komise
zpráva o činnosti revizní komise za 
podzim 2009. Zpráva revizní komise ze 
dne 3.3. 09 předána výkonnému výboru.



Základem každého fotba-
lového hřiště je samozřej-
mě kvalitní trávník. Péče o 
něj začíná už při samotné 
výstavbě hřiště. V této fázi 
se bere v úvahu systém 
zavlažování, připravuje 
se vhodný substrát, vybí-
rá ideální směs travního 
semene, nebo se uvažuje 
o pokládce trávníkového 
koberce.  Neméně důleži-
té je také způsob a výběr 
správného hnojiva.   
Firma Agro profi nabízí 
oddílům OFS Kutná Hora 
široký sortiment rozdělený 
do těchto skupin:
1. Substráty, 2. Travní osi-
va, 3. Hnojiva, 4. Herbi-
cidy, fungicidy, 5. Drobná 
technika, 6. Trávníkové 

koberce, 7. Podpůrné pro-
středky, 8. Služby zákaz-
níkům
V rámci partnerství mezi 
firmou Agro profi a OFS 
Kutná Hora je pro oddíly 
zajištěn bezplatný servis, 
který se skládá z návštěvy 
firemního odborníka na 
vašem hřišti, rozboru půdy 
a závlahových vod, sesta-
vení plánu hnojení a peče o 
trávník, zrnitostní rozbory, 
poradenská činnost. To vše 
bude přizpůsobeno vašim 
finančním možnostem. 
Navíc na veškerý sorti-
ment z platného katalogu 
pro rok 2010 bude klubu 
sdruženému v OFS Kutná 
Hora poskytnuta sleva ve 
výši 10%.

PARTNER OFS - AGRO PROFI

Společnost Partners se za-
bývá komplexním finanč-
ním plánováním založe-
ným na důsledné analýze 
stávající situace klientů, 
jejich potřeb a plánů do 
budoucna. Na rozdíl od 
většiny poradenských spo-
lečností působícím na fi-
nančním trhu v ČR se 
nesoustředí pouze na jed-
norázové uzavírání smluv 
dle předem stanoveného 
vzorce, ale navazuje s kli-
enty dlouhodobí vztah, 
připravuje pro ně řešení 
šitá přímo na míru a je 
připravena se jim individu-
álně věnovat po celou dobu 
trvání vzájemné spoluprá-

ce. Společnost Partners 
otevírá od 15. března 2010 
nové klientské centrum na 
adrese Rudní 675, Kutná 
Hora (naproti katastrální-
mu úřadu). Zde jsou pra-
covníci centra připraveni 
věnovat se svým klientům 
od rána až do pozdních 
večerních hodin. Členům 
klubů sdružených v OFS 
Kutná Hora a jejich ro-
dinným příslušníkům se 
tímto otevírá možnost vy-
užít nabízené individuální 
řešení například v oblasti 
bydlení, investic na finanč-
ních trzích, důchodového 
zabezpečení, pojištění ma-
jetku aj. 

PARTNER OFS - PARTNERS

V případě zájmu kontak-
tujte:

Aleš Jakl
manažer pro fotbalové 
hřiště
mobil: 731 598 199 / 
e-mail: jakl@agrocs.cz   

„Všichni se snažíme o 
fotbalové trávníky starat 
a vynakládáme za tímto 
účelem nemalé finanční 
prostředky. Zkusme to 
proto dělat smysluplně a 
účelně, ať výsledek stojí 
za to, využijme našeho 
partnera s velkými zku-
šenostmi z oboru, firmu 
Agro profi“

komentář OFS Kutná Hora  

V případě zájmu kontak-
tujte:

Lukáš Hendrych
Partners for Life Planning a.s.
KC Rudní 675, Kutná Hora
Tel.: +420 724 795 451
e-mail: lukas.hendrych@
partners.cz

„ Filozofie Partners je za-
ložena na myšlence celoži-
votního partnerství klienta 
a finančního poradce. I 
my věříme, že společnost 
Partners bude nejen pro 
OFS Kutná Hora ale i pro 
širokou fotbalovou veřej-
nost tou správnou volbou 
a partnerem. Finanční 
prostředky, které náš fot-
balový svaz tímto získá, 
budou využity na podporu 
a rozvoj mládežnické ko-
pané na našem okrese.“

OFS Kutná Hora


