Zápis č. 26 z jednání VV OFS Pardubice konaného dne 13. 3. 2020
Přítomni: pp. D. Drábek, D. Martínek, K. Řezníček, P. Valenta a F. Vaniš.
Hosté: pp. L. Daněk, Ouředník, K. Schmeiser a R. Živný.

Kontrola zápisu z minulého jednání:
- úkoly ze Zápisu č. 25 ze dne 18. 11. 2019 byly splněny.
Došlá pošta na OFS:
- FAČR – Komuniké VV FAČR, info FAČR k Mimořádné finanční podpoře klubům, rozhodnutí Etické
komise, Zprávy GS FAČR, Pozvánka na aktiv předsedů a sekretářů KFS a OFS, aktuálně ze včerejšího dne
12. 3. 2020 přerušení programu všech soutěží FAČR do odvolání (pandemie koronaviru),
- Pardubický KFS – Termínová listina PKFS – Jaro 2020, Zápisy z VV a odborných komisí, Krajské finále
Veteránského fotbalu,
- Kluby OFS – pozvánky a propozice na turnaje, vetace rozhodčích, požadavky na obsazování přípravných
utkání, hlášenky pro jarní část SR 2019/2020, aktualizace seznamu trenérů, soupisky, oznámení smutné
zprávy o úmrtí funkcionáře TJ Paramo Pardubice p. Křepelky;
Odeslaná pošta z OFS:
- FAČR – vyúčtování a odeslání finančních příspěvků za rok 2019,
- Kluby OFS – aktuální informace z FAČRu (legislativa, finanční příspěvky, úkony před zahájením soutěží
jarní části SR 2019/2020, členství FAČR, verifikace mailů členů FAČR – digitalizace Členství FAČR),
nominace výběrů OFS U10 a U11 na Halové přebory PKFS, pozvánky na Jarní aktiv a Aktiv mládeže,
Termínová listina OFS – Jaro 2020, info k OP Veteránů, Mimořádná finanční podpora klubům;
Sdělení předsedy (D. Drábek) a sekretáře (L. Ouředník):
- veškeré zprávy VV, sekretariátu a odborných komisí jsou zveřejňovány na webu OFS v jednotlivých
sekcích (úřední deska, dokumenty), zároveň jsou prostřednictvím zpráv s děním ve fotbalovém hnutí
seznamováni sekretáři klubů elektronickou poštou,
- podrobné info z aktivu předsedů a sekretářů KFS a OFS v Nymburku ze dne 20. 2. 2020,
- info z VV PKFS – místopředseda František Vaniš,
- bližší info o Mimořádné finanční podpoře klubům OFS, které v roce 2019 nepřesáhly za náklady na
rozhodčí částku 10.000,- Kč,
- info o termínech jarních akcí OFS (VII. Galavečer OFS dne 19. 6. 2020 a Losovací aktiv OFS dne 7. 7.
2020 – obě akce v sále Hostince U Kosteleckých, Pardubice – Černá za Bory);
STK (L. Ouředník):
- průběžné schvalování propozic turnajů všech kategorií,
- příprava na jarní část všech soutěží včetně OP Veteránů (termíny turnajů),
- Termínová listina - Jaro 2020,
- problematika digitalizace Členství FAČR (zadávání a verifikace e-mailových adres všech členů FAČR),
- přehled hlášenek a jarní los nastaven v IS FAČR, organizace soutěží (nadstavba OP SŽ a OP MŽ),
- příprava a vyhodnocení Jarního aktivu s kluby ze dne 9. 3. 2020 v Pardubicích – Černá za Bory,
- aktuálně ze včerejšího dne 12. 3. 2020 přerušení programu všech soutěží FAČR do odvolání (pandemie
koronaviru);
DK (P. Valenta):
- standardní úkony a běžná agenda (tresty, pokuty apod.) – zhodnocení podzimní čáti,
- převod trestů pro jarní část SR 2019/2020;

KR (K. Schmeiser):
- vyhodnocení podzimní části SR 2019/2020,
- problematika obsazování mistrovských zápasů,
- vyhodnocení spolupráce s OFS Chrudim, OFS Svitavy a PKFS,
- příprava a vyhodnocení jarního semináře rozhodčích ze dne 6. 3. 2020 března v Pardubicích - Ohrazenice,
- obsazování turnajových a přípravných utkání,
- průběžné doplňování listiny rozhodčích;
KM (K. Řezníček) + TMK (D. Martínek) + GTM (L. Daněk):
- vyhodnocení Halových turnajů OFS pro mladší a starší přípravky ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2019 v
Pardubicích, SH Dašická,
- příprava a vyhodnocení Halových přeborů PKFS výběrů OFS U10 a U11 ze dne 25. 1. 2020 ve Skutči,
- příprava a vyhodnocení Jarního aktivu mládeže (problematika soutěží mládeže, podněty klubů, legislativa),
- stanovení termínu (červen 2020) a výběru místa Finálových turnajů přípravek U9 a U11 – kluby budou
předem informovány,
- informace o průběhu školení a doškolení trenérských Licencí C,
- pozvánka na Seminář trenérů mládeže ze dne 18. 1. 2020 v aule Univerzity Pardubice v rámci doškolení
trenérské Licence UEFA B,
- informace o činnosti od GTM OFS Pardubice Lukáše Daňka k probíhajícím ukázkovým tréninkům a
kempům v klubech OFS, kalendář akcí,
- Letní kemp fotbalových nadějí 2020 (talentované mládeže) bude OFS pořádat v RZ „Tramtáryje“ Horní
Jelení (bývalé RZ „Radost“) v termínu 27. 7. – 31. 7. 2020 – info ke kempu zaslány klubům a umístěny na
facebooku OFS;
RK (R. Živný):
- zpráva ze zasedání Revizní komise OFS Pardubice ze dne 17. 1. 2020 – veškerá kontrola účetních dokladů
a vyúčtování finančních příspěvků a dotací od FAČRu a Pardubického kraje – bez závad.
Různé:
Na Jarním aktivu byli zástupci klubů seznámeni s prezentací připravovaného projektu na dárcovství
krevní plazmy mj. s možností zapojení se členů fotbalových klubů OFS do soutěže, přičemž bude zároveň
možnost získat podporu pro své kluby, zejména pak podporu pro rozvoj mládežnického fotbalu. Bližší info
budou zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích (Týdeník Pernštejn, facebook OFS) a zároveň budou info
zaslány klubům.
Další zasedání VV bude svoláno předsedou VV dle aktuální situace znovuzahájení přerušených soutěží
FAČR (pandemie koronaviru). Termín a místo bude upřesněno sekretářem OFS.
Zapsal: Lukáš Ouředník
Ověřil: Drahoslav Drábek

