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Partneři fotbalu na Kutnohorsku

pondělí 15. března 2010

Hlášení výsledků
telefony: 327 312 554, 607638106

E-mail: tepkh@seznam.cz

Skupina A

Kluky - Okřesaneč 6:1 (4:0). 
Šrámek 4, P. Holec, Havránek - 
Štrba. Horušice - Bratčice 0:0. 
Hostovlice - Bílé Podolí B 1:1 
(1:0). Musil - Šilha. Záboří n. 
L. - Žleby B 0:2 (0:2). Misár, 
Krich. Zbýšov B - Horky ne-
hráno, pro nezpůsobilý terén. 
Chotusice B - Vlkaneč 1:1 
(1:0). Rajm - Šemík. Štram-
pouch - Horní Bučice 0:2 
(0:2). Vlastní, Kaščák. 
	 1.	H.	Bučice	 13	 1	 1	 62:15	40

	 2.	Bratčice	 12	 2	 1	 53:16	38
	 3.	Kluky	 11	 3	 1	 59:21	36
	 4.	Močovice	 8	 2	 4	 48:28	26
	 5.	Záboří	n.	L.	 7	 5	 3	 41:25	26
	 6.	Chotusice	B	 7	 5	 3	 31:26	26
	 7.	Hostovlice	 7	 3	 5	 37:32	24
	 8.	Vlkaneč	 4	 5	 6	 29:27	17

	 9.	B.	Podolí	B	 5	 2	 8	 38:47	17

	10.	Žleby	B	 5	 1	 9	 44:40	16

	11.	Štrampouch	 4	 4	 7	 38:34	16

	12.	Horušice	 2	 5	 8	 19:41	11

	13.	Zbýšov	B	 2	 3	 9	 36:53	 9

	14.	Horky	 2	 3	 9	 17:44	 9

	15.	Okřesaneč	 0	 0	 15	10:113	 0

IV. TŘÍDA

KOMISE ROZHODČÍCH

Obsazení rozhodčích na sobotu 20. a neděli 21. března:
A3A - IV. třída skupina A (17. kolo)

A3A1702	Okřesaneč	 Chotusice	B	 SO	20.03.	15:00	 Jonáš

A3A1703	Vlkaneč	 Záboří	n.	L.	 NE	21.03.	15:00	 Kracík

A3A1704	 Žleby	B	 Štrampouch	 NE	21.03.	15:00	 Pařez

A3A1705	H.	Bučice	 Horušice	 NE	21.03.	15:00	 K.	Kafka

A3A1706	Bratčice	 Hostovlice	 NE	21.03.	15:00	 Jirsa

A3A1707	B.	Podolí	B	 Zbýšov	B	 NE	21.03.	15:00	 J.	Koleček

A3A1708	Horky	 Močovice	 SO	20.03.	15:00	 Kratochvíl

Oprava
 Převody nepodmíněných trestů 
pro jaro 2010  Osztatní Ladi-
slav (SK STČS Kluky) - 2 SU 
nepodmíněně.
Oprava na základě chybného 

převodu. Ve středu 28. října 
2009 dohrávka IV. třídy - sku-
pina A a nebyla započítana do 
odehraných zápasů.

Zapsal: Miroslav Zvolánek

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Termín  náhradního  semi-
náře: středa 17. března 2010    
15,30  hodin - budova  OO  
ČSTV,  K. Hora.
Komise rozhodčích OFS žádá  
rozhodčí  o  zaslání  termínů  

dlouhodobých  omluv  (pra-
covní  kalendáře,  rozpisy  
utkání, …)  na  mailovou  ad-
resu  karel.mikes@seznam.
cz  popřípadě na  sekretariát  
OFS.



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


