
Okresní fotbalový svaz PÍSEK
                 Tylova ulice 395,  397 01 Písek
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni z     VV OFS Písek  :  Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Třeštík Petr, Matyš Jakub

Košatka Josef, Slavíček Radek, Kotalík Petr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program schůze: 1)  Zahájení
2)  Informace předsedy VV OFS o zprávách FAČR a VV Jč KFS
3)  Zpráva předsedy o činnosti OFS Písek
4)  Zprávy předsedů odborných komisí OFS Písek
7) Závěr

==================================================================

1) Zahájení zasedání VV, kontrola plnění úkolů

Schůzi VV OFS Písek zahájil v 17:05 hod. předseda VVOFS Písek Michal Řezáč a 
přivítal přítomné členy. 
Provedena kontrola zápisu č.7/2020 – zápis přečten a schválen

Kontrola úkolů:

-  elektronický i tištěný RS vydán, vystaven na webu a zaslán všem oddílům, rozhodčím 
a funkcionářům oddílů OFS Písek

-  dokončení organizace Příměstského fotbalového tábora dětí OFS Písek ( bez závad)

2) Informace předsedy VV OFS Písek

V úvodu svého vystoupení předseda VV zhodnotil přípravu mistrovských soutěží OFS 
Písek. Samotné rozlosování a příprava soutěží v IS proběhlo bez závad, pouze v jednom 
případě docházelo k nevysvětlitelným změnám v UT oddílu na OFS Písek. 



Předseda pochválil účast oddílů OFS Písek na aktivu VV Jč KFS s oddíly KFS a OFS 
dne 13.9.2020. Předseda VV OFS kvituje velice dobrou účast oddílů OFS, odborné i 
aktivní dotazy a slušné vystupování přítomných zástupců.

     vzato na vědomí

V dalším příspěvku svého vystoupení předseda VV OFS Písek podal informaci o 
průběhu ROADSHOW , které uspořádala NSA dne 17.8.2020 v ČB. Součástí akce byly 
m.j. informace NSA ohledně dotací pro sport v dalších letech a zejména v roce 2021 – 
např. restart programu IV, program kabina apod.

     vzato na vědomí

Z tohoto důvodu doporučuje předseda VV OFS konfrontaci s kanceláří ČUS Písek 
ohledně dohodnutí postupu a pomoci při administraci programů , zejména 
program ,,kabina“ . Snahou a aktivitou obou zástupců bude maximální snaha o rychlé 
předání informací o programech a možná spolupráce při administraci. 

     vzato na vědomí

Ve třetím příspěvku informoval předseda VV o posledním termínu přeložené VH FAČR
v Olomouci na úterý 15.9.2020 . Dle zaslaného materiálu z FAČR lze předkládat návrhy 
na volbu člena Odvolací komise FAČR. Za OFS Písek nebude podán žádný návrh na 
doplnění.           pro. 7  proti: 0  zdržel se: 0

3) Zpráva o činnsoti na OFS Písek

Předseda VV seznámil přítomné členy s konáním prvního kola turnaje výběrů OFS dne 
23.9.2020. Návrh na konání podává předseda VV ve sportovním areále FK Protivín. Z 
důvodu malého počtu branek a zajištění určitého konfortu pro turnaj dívek , navrhuje 
předseda VV areál SK Skály.  pro: 7 proti: 0  zdržel se:0

Předsedovi OFS Písek se podařilo zajistit finanční dotaci na dresy pro výběry holek. 
Nákup dresů byl zvolen dle předložené nabídky dvou dodavatelů na f. Alea. Výběr a 
zajištění dodání sady dresů byl pověřen trenér výběru dívek 

  pro.7  proti:0  zdržel se:0



Předseda ve spolupráci s GTM OFS připravil návrh obsazení trenérů pro výběry na 
soutěžní ročník 2020/2021. Návrh podán takto:

kategorie U11:   HOUDE  Radoslav,  HRONEK Tomáš, JORDÁN Ondřej

kategorie U10:   PEKLO Vratislav, HOUDEK Petr, HEMALA Vojtěch

kategorie dívek : ŤUKA Zdeněk

 pro: 6 proti:0  zdržel se:1

OFS Písek se zúčastnil oslav 100 let založení činnsoti FK PROTIVÍN. Na oslavách byla 
využita schválená podpora OFS na minulém zasedání VV. Oslavy 100 let fotbalu FK 
Protivín byly na dobré úrovni, dobrá organizace oslav a fotbalového svátku. 

                 vzato na vědomí

OFS Písek byl požádán o spoluúčast na oslavách 100 let fotbalu FC ZVVZ Milevsko. 
Vzhledem k tomu, že zajištění plaket a cen pro zasloužilé členy a  hráče klubu zajistil 
organizační výbor, předkládá předseda VV návrh na spolufinancování publikace 100 let
fotbalu v Milevsku. Předseda navrhuje příspěvek 10 000,-Kč.

 pro: 7  proti:0  zdržel se.0

VV byl seznámen s průběhem Příměstského tábora dětí OFS Písek. Předseda VV děkuje
GTM OFS za organizaci tábora. Celá akce pod záštitou OFS měla velice dobrou úroveń,
byla po všech částech zajištěna na výbornou. Příměstského tábora OFS Písek ze 
zúčastnilo celkem 75 dětí. Předseda VV považuje celou akci za zdařilou a ještě jednou 
děkuje všem zúčastněným trenérům. Dále také předkládá vyúčtování celé akce ke 
schválení VV ( nájem areálu TJ Sokol Putim, zajištění stravování a pitný režim pro děti,
výplata trenérů, nákup triček a zajištění výbavy pro tábor, převoz branek .. atd)

pro. 7 proti:0  zdržel se.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Zprávy předsedů odborných komisí

Informace STK přednesl její předseda Řezáč Michal

Předseda STK informoval VV o přípravě mistrovských soutěží. Soutěže zadány do IS, 
připraveny a otevřeny pro změny UT bez souhlasu soupeře. Po losovacím aktivu dne 
26.8.2020 oznámil organizační pracovník FK Mirotice odstoupení mužstva ze soutěží 
starších přípravek. Vzato na vědomí a řešeno v rámci SŘ.



STK oceňuje přístup oddílů k mistrovským soutěžím dorostu, kdy po prvním 
odehraném kole nebyl schledám problém v kreativitě odehraného utkání v rámci 
možností OFS Písek. 

STK provedla kontrolu prvních dvou kol u mistrovských soutěží mužů a startu hráčů ze
soupisky. Kontrola bez závad.

Předseda STK seznámil přítomné členy s postupem některých oddílů v rámci změn po 
uzavření ,,hlášek prostřednictvím IS“. Některé oddíly se do dnešního dne neumí 
používat IS. Proto doporučuje v rámci STK připomínat změny v rámci zpráv .

     vzato na vědomí
…………………………………………………………………………………………………

Informace  KR přednesl člen komise Matyš Jakub

Dne 9.8.2020 proběhl letní seminář rozhodčích OFS Písek. Na semináři bylo přítomno 
celkem 16 rozhodčích OFS Písek. Počet rozhodčích OFS snížen o dva.. Počty rozhodčích 
tak stále klesají, náborová akce FAČR bez odezvy. Je potřeba pro další období více 
vyhledávat možnosti zapojení nových adeptů na činnost rozhodčího OFS Písek a to 
zejména v katastru Milevsko. 
Předseda VV navrhuje nadále využívat startovacího balíčku pro nové adepty ( dres 2x, 
trenky a stulpny).

Dle prvních kol mistrovských soutěží OFS Písek konstatuje KR plné obsazení. KR je 
nucena více zapojit do činnosti HR mladé rozhodčí, i jedinou zástupkyni žen.

     vzato na vědomí

KR žádá kancelář OFS o zajištění stržení účastnického poplatku rozhodčích, kteří se 
semináře nezúčastnili. Seznam bude dodán v následujícím týdnu.

Předseda KR překládá ke schválení VV listiny rozhodčích pro podzimní část soutěží 
OFS Písek.

pro:7 proti. 0 zdržel se.0

…………………………………………………………………………………………………

Informace DK přednesl předseda Košatka Josef

Všichni hráči vyloučení v nedohrané sezoně 2019/2020 byly v systému omilostněni dle 
nařízení FAČR.

     vzato na vědomí

Předseda DK seznámil VV o změnách v rámci DŘ a dále změn v souvislosti Covid-19.

…………………………………………………………………………………………………

Informace KM – zprávu přednesl GTM OFS Písek Houdek Petr

GTM OFS Písek předkládá VV prosbu o zajištění dvou nominačních kempů pro hráče 
r.2010. Navrhuje první trénink na hřišti FC ZVVZ Milevsko. 



Druhý trénink dle možností OFS Písek v okolí Písku. Předseda VV OFS navrhuje 
zajištění ve sportovním areále FC AL-KO Semice.

pro:7  proti.0 zdržel se.0

Nominace hráčů pro první kolo turnaje výběrů bude realizována až po tréninku r.2010.
Dále GTM OFS žádá o zajištění dopravy z Milevska pro hráče výběrů. 

       zajistí kancelář OFS

GTM OFS informoval spolu s Vratislavem Peklem o organizaci turnajů 3+0. Vzhledem 
k tomu, že náborové akce oddílů se konají v současné době, je návrhem posunout první 
konání turnaje 3+0 na pozdější dobu, než je uvedeno v termínové listině.

            pro: 7 proti. 0 zdržel se: 0

GTM informuje o jednání ohledně konání ŠKOLENÍ a DOŠKOLENÍ trenérů licence C 
na OFS Písek. Po dojednání termínu konání obou školení ,bude zpráva podána 
prostřednictvím STK a následnou zprávou VV č.2.

                 vzato na vědomí

GTM a předseda KM navrhuje překontrolování soupisek a startu hráčů v mistrovských 
soutěžích OFS Písek. Kontrolu provede STK dne 8.9.2020.

          pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0

4) Závěr

Předseda VV poděkoval za účast na dnešním zasedání VV , poděkoval za konstruktivní 
otázky a připomínky a v 19:40hod zasedání VV ukončil. Plánované zasedání VV č.2 
naplánován na 29.9.2020


