
 

KOMUNIKÉ  ZE ZASEDÁNÍ VV OFS  KLATOVY  z  6.5. 2014  
 

 
Přítomni: Jan Červený, Vratislav Krulich , Miroslav Kořínek,  Petr Novák, Vladimír Peksa, Miroslav Šmrha, 

Václav Zahradník  . Dále jednání přítomen sekretář svazu M.Sedlmaier. 

Omluveni :  František Kalista , Miloš Harmady 

 

VV bere na vědomí :  
 
 zprávy předsedů komisí  z průběhu jarní části soutěží.  
 zprávu TMK o účasti okr.výběru žáků v krajském finále Danone. Účast  v Nýřanech  na druhém 

turnaji Danone Cup 2013/14 . Okresní výběr obhájil vítězství z podzimního turnaje a z 1. místa 
si zajistil postup do národního finále. VV děkuje TMK a nominovaným hráčům  za vzornou 
reprezentaci OFS na této akci. 

 pozvánku na  16. řádnou VH FAČR  která byla svolána na  7.6. 2014 do místa konání - hotel 

Clarion Congress, Freyova 945/33, Praha  

VV rozhodl : 
 účasti okresního výběru „U12“ v národním finále Danone Cup 2014 které se koná  ve dnech 20. - 

21.5. 2014 v Roudnici nad Labem.    
 podpořit v případě zapojení družstva mládeže do soutěžního ročníku  2014/2015 nově 

založeného klubu Sokola Chudenice finanční částkou 5.000 Kč 
 na základě došlých žádostí v termínu do akce Zelený trávník 2014 o stanovení doporučení 

pořadí na P KFS: 1. TJ Žihobce, 2. FK Svéradice, 3. TJ Sušice, 4. SK Bolešiny. Součastně 
s doporučeným pořadím byly na P KFS  zaslány všechny došlé žádosti uvedených klubů včetně 
požadované dokumentace k dalšímu postoupení dle rozhodnutí VV P KFS.  

 

VV projednal :  
 přípravu nového ročníku 2014/2015 . Podmínky účasti stejné jako v ročníku předcházejícím . 

- Výše vkladu  - ponechat 

- Systém soutěží – u dospělých beze změn, u mládeže bude snaha rovněž podle počtu 
přihlášek tento stávající systém zachovat 

- Přihlášky do soutěží  2014/2015 jsou ke stažení na web. stránkách OFS, termín zaslání  
nejpozději do 11.6. 2014, úhrada vkladů do 27.6.2014 , předložení dokladu o úhradě 
vkladů do 30.6. 2014         

  
VV schválil :  

 objednávku na zabezpečení autobusu pro přepravu žáků okresního výběru U12 do Roudnice   
           nad Labem a zpět 
 termín losovacího aktivu na  1.7. 014 v 16:30 hodin sále Střední školy zemědělské a        
      potravinářské Klatovy ,Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy .  

 
VV uložil: 

 sekretáři svazu  zveřejnit přihlášky do nového soutěžního ročníku na web. stránkách OFS do 
9.5.2014 

 členům VV zpracovat písemné připomínky z RS 2014/2015 které a budou projednány následující 
schůzi VV 3.6. 2014   

 
 

Příští schůze VV  se koná   3. 6. 2014  v 18:00 hodin v místnosti sekretariátu PSS Klatovy. 
    
 
 
 


