
  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 8. 3. 2022 
 

Jednání bylo zahájeno v 16:30 hodin. 

 

Přítomni: Froněk, Hačka (online), Šnobl, Kovařík, Bednář 

Pozvaní hosté: Polák (RK OFS-PM) 

Omluven: Štverák 

 

Program: 

1) Pošta 

2) Kontrola úkolů 

3) Z komisí 

4) Úkoly a různé 

 

 

1) POŠTA 

 

 FAČR I. 

Informace Generálního sekretáře FAČR – 03/2022. Bližší informace na webu OFS-PM. 

 

 FAČR II. 

Náborová kampaň „Chci pískat“. Bližší informace na webu OFS-PM. 

 

 FAČR III. 

Výzva klubům na status „oddílový rozhodčí“ – krajské soutěže. 

 

 FAČR IV. 

Prezentace klubů v projektu „Fotbalová 12“.  

 

  



 

 

2) KONTROLA ÚKOLŮ 

 

 Jmenování nové KR OFS-PM  

Úkol byl splněn částečně. Předsedou KR OFS-PM byl zvolen Lukáš Kříž (5–0–0). Celá komise bude 

známa do začátku jarní části soutěžního ročníku 2021/22.  

 

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

Úkol je plněn průběžně, distribuce probíhá. 

 

 Odevzdání dokumentů pro Finanční úřad a do Sbírky listin spolku 

Úkol byl splněn. 

 

 

 
3) Z KOMISÍ 
 

STK 

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

 Termín pro hlášenky přípravek je do 11. 3. 2022. Nezapomeňte doplnit online tabulky. 

 Pohár mužů OFS-PM: 1. místo – Letná, 2. místo – Prazdroj, 3. místo – Košutka B.  

 Odměny za Pohár mužů ve výši: Letná – 5000,- Kč, Prazdroj – 3000,- Kč a Košutka „B“ – 2000,- 

Kč budou zaslány příslušným klubům na jejich klubové účty. 

 Veškeré soutěže jsou v IS připravené (kromě přípravek, které budou v systému až po uzavření 

hlášenek) 

 Upozorňujeme na nahrání soupisek všech kategorií přípravek do IS sytému (jako na podzim) 

a to nejpozději tři dny před zahájením soutěží přípravek. Výsledky z turnajů je povinen 

nahlásit na STK vždy pořadatel turnaje. 

 
DK 

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

 
KR 

 Agendu KR nově zajišťuje předseda Lukáš Kříž. 

 Delegace rozhodčích na přátelská utkání je možná pouze přes email  

obsazeni-pm@seznam.cz, jinak se může stát, že utkání nebude obsazené. 

 Zimního semináře rozhodčích ve spolupráci s OFS Rokycany dne 5. 3. 2022 se zúčastnilo 34 

rozhodčích (z toho 9 nováčků) za OFS-PM.  

 Byla schválena nová listina rozhodčích OFS-PM pro jarní část soutěžního ročníku 2021/22. 

 Pro nové rozhodčí bylo zajištěno 5 kusů „startovacích balíčků“ od firmy PENALTY, které budou 

navíc doplněny z rezerv OFS-PM o další pomůcky. Od nových rozhodčích, kteří obdrží tento 

balíček bude vybrána vratná záloha ve výši 1000,- Kč, která jim bude po roce aktivní činnosti 

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

 Změna na pozici GTM trenéra pro OFS-PM – Jiřího Skálu nahradil od 1. 2. 2022 Jaromír Šimr 

(Tel.: 773 206 534, @: fotbaltojehra@post.cz). Zpráva bude umístěna na webu OFS-PM. 

 Nový GTM trenér již navštívil kluby SSC Bolevec, TJ Zruč, SK Rapid Plzeň a nadále bude 

v návštěvách pokračovat. 

 Proběhly dva tréninky výběru OFS-PM U17 a jeden přátelský zápas se Senco Doubravka 

s výsledkem 4:2 ve prospěch OFS-PM. 

 2. kolo „Šural Cupu“ proběhne 18. 3. 2022 od 16:30 Na Prokopávce s OFS-PS. 

 Byla zaplacena další záloha na Budweis Cup ve výši 20 000,- Kč. 

 

4) ÚKOLY A RŮZNÉ 
 

 Nadále zajišťovat aktualizaci webových stránek ofspm.cz 

 Info předsedy ze setkání České komory FAČR předsedů OFS a KFS s vedením FAČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin. 

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

Termín příští schůze je 23. 3. 2022 od 16:30 hod. 

Zapsal: Mgr. Jakub Hačka 

 Schválil: Ing. Milan Froněk 


