
  FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

  Okresní fotbalový svaz Plzeň – město 

  Výkonný výbor 

  IČO: 22880445 

  Úslavská 75, 326 00 Plzeň 

   

 

Zápis z VV OFS-PM ze dne 13. 10. 2021 a 3. 11. 2021 
 

Jednání bylo zahájeno v 16:30 hodin. 

 

Přítomni: Froněk, Hačka, Kříž, Šnobl, Štverák, Bednář, Kovařík 

Pozvaní hosté: Polák (RK OFS-PM) 

Omluven: - 

 

Program: 

1) Pošta 

2) Kontrola úkolů 

3) Z komisí 

4) Úkoly a různé 

 

 

1) POŠTA 

 

 FAČR  

Pravidelná aktualizace hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží. VV OFS-

PM taktéž pravidelně aktualizuje na svém webu. 

 

2) KONTROLA ÚKOLŮ 

 

 Jmenování nové KR OFS-PM  

Úkol stále trvá. Do jmenování nové komise zajišťuje chod komise VV OFS-PM. 

 

 Uspořádání memoriálu Milana Buši pro kategorie mužů, starších a mladších žáků a starší přípravky  

Úkol je plněn průběžně, zatím je ve fázi přihlašování družstev. Prostory, poháry a medaile jsou již 

zajištěné. 

 

 Zajištění distribuce brožury „Společná výchova brankáře“ do jednotlivých klubů OFS-PM 

Úkol je plněn průběžně, distribuce probíhá. 

 

 

 

 

  



 

 

3) Z KOMISÍ 
 

STK 

 Běžná agenda, veškeré informace v pravidelných zprávách STK na webu OFS-PM. 

 STK uděluje pokutu klubu TJ Plzeň - Litice ve výši 6000,- Kč za odstoupení družstva v rozehrané 

soutěži a klubu FK Dýšina ve výši 3000,- Kč za nesehrané mistrovské utkání v kategorii starších 

žáků s družstvem Spálené Poříčí / Kasejovice. 

 
DK 

 Běžná agenda, veškeré informace v pravidelných zprávách DK na webu OFS-PM. 

 DK uděluje pokutu ve výši 1500 Kč klubu TJ Plzeň – Litice za neoprávněný protest po utkání 

mistrovského zápasu mužů s družstvem Plzeň – Hradiště.   

 
KR 

 Agendu KR zajišťuje VV OFS-PM. 

 

KM 
 Veškeré informace z tréninků a turnajů jsou k dispozici na webu OFS-PM. 

 Kontrolní činnost zápasů v měsíci říjnu proběhla celkem na 24 utkáních mládeže.  

 Tréninky výběrů U11 a U12 v měsíci říjnu proběhly celkem třikrát. 

 Okresní turnaj proběhl v měsíci říjnu jednou. 

 
4) ÚKOLY A RŮZNÉ 
 

 Nadále zajišťovat chod KR OFS-PM. 

 Nadále zajišťovat aktualizaci webových stránek ofspm.cz  

 Uspořádat turnaj (Memoriál Milana Buši) pro starší žáky a starší přípravku hrající soutěže OFS-PM 

dne 12. 12. 2021 ve sportovní hale města Plzně – Lokomotiva. 

 Uspořádat turnaj (Memoriál Milana Buši) pro muže a mladší žáky hrající soutěže OFS-PM  

dne 18. 12. 2021 ve sportovní hale města Plzeň - Lokomotiva. 

 Uspořádat „Zimní pohár“ OFS-PM na hřištích s UMT pro muže hrající soutěže OFS-PM (01-02 / 22). 

 Uspořádat zimní turnaj pro žákovskou kategorii hrající soutěže OFS-PM na hřištích s UMT (03 / 22).   

 Zajistit distribuci brožury „Společná výchova brankáře“ vydanou OFS-PM do jednotlivých klubů OFS. 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

Příští zasedání VV OFS-PM kanceláři OFS-PM, Úslavská 75.  

Termín příští schůze je 24. 11. 2021 od 16:30 hod. 

Zapsal: Mgr. Jakub Hačka 

 Schválil: Ing. Milan Froněk 


