
    
 

KOMUNIKÉ Č. 5/2015  ZE ZASEDÁNÍ 
VV OFS KLATOVY  z 2. 6. 2015 

 
 

Přítomni: Jan Červený, Miloš Harmady, Vratislav Krulich, Petr Novák, Vladimír Peksa, 
Miroslav Šmrha a  Václav Zahradník.  
Jednání byli dále  přítomni :  sekretář svazu Miroslav Sedlmaier a místopředseda DK Jaroslav 
Červený.  
Omluven : František Kalista, (pracovní důvody), Miroslav Kořínek (zdravotní důvody) 

 

 
VV bere na vědomí : 

 došlou poštu 
 zprávy předsedů komisí   
 zprávu TMK o výsledcích národního finále západ výběrů OFS 12 , které se 

konalo ve dnech 19. - 20.5. 2015 v Praze. Celkovým vítězem  v konkurenci 
sedmi OFS se stal výběr OFS Klatovy. Vítězstvím si zajistil účast   
v republikovém finále, které se koná ve dnech 3.- 4.6. 2015  v Praze.                                   

 informace p. Krulicha ze školení k novému IS pořádaného FAČR a p. Jar. 
Červeného ze školení k novému disciplinárnímu řádu předsedů DK v Praze. Za 
DK OFS se zúčastnili Jar. Červený a E.Veselý.  

 informaci p. Zahradníka o přípravě závěrečných turnajů přípravek. Turnaj 
mladších se koná 6.6. od 10:00 v Janovicích, turnaj starších v neděli 7.6. od 
10:00 v Horažďovicích 

 
VV děkuje : 

 VV vysoce  hodnotí úspěch okresního žákovského výběru U 12 pod vedením 
trenérů Joseefa Jurašiho a Pavla Hrubce, který obsadil 1.místo v národním 
finále a postoupil do republikového finále. VV děkuje všem nominovaným 
hráčům, realizačnímu týmu a TMK za vzornou reprezentaci OFS a přeje hodně 
úspěchů v republikovém finále. 

 
VV projednal : 

 VV projednal návrhy k úpravě Rozpisu soutěží roč. 2015/2016  které budou 
zohledněny v připravovaném RS 2015/2016.  

 přípravu losovacího aktivu roč.2015/16,  který se koná ve čtvrtek 2.7.2015 od 
16:30 hodin v kavárně hotelu Rozvoj v Klatovech. V rámci aktivu bude 
provedeno vyhodnocení ročníku 2014/2015 . V této souvislosti stanovil úkoly 
k zabezpečení aktivu pro členy VV a sekretáře svazu 
 

VV schválil :  
 

 ocenění funkcionářů a jubilantů na letním losovacím aktivu 2.7.2015.  

 z důvodu poruchy MT OFS , nerentabilnost opravy s přihlédnutím na dobu 

používání a vytíženosti   MT o nákupu nového  a to  do povolené výše nákupu 

VV – zabezpečí sekretář OFS  



 start okresního výběru „U12“ v republikovém  finále v Praze  
 objednávku na zabezpečení autobusu pro přepravu žáků okresního výběru 

U12  do Prahy  a zpět v termínu  3. – 4.6. 2015   
 

 
Příští schůze VV se koná 2. 7. 2015  cca od 18:00 hodin  po skončení losovacího 
aktivu v místě jeho konání. 
 

 
Výpis ze zápisu VV zpracoval : Sedlmaier Miroslav, sekretář OFS  

 
 

  
    
 
 


