
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přítomni: 
- členové:   Zdeněk Duda, ing. Jiří Dlouhý, ing. Jakub Kielar, Josef Mudra, Svatopluk Pešat,  Jan Suszka, ing. 

Karel Turoň,  sekretář Miloš Jež 
Omluveni:  dr. Karel Mamula (RK) 
  
 
1. Informace z jednání MS KFS 

Informace nebyly podány, neboť nejbližší zasedání VV MS KFS se uskuteční ve dnech 21.až 
22.11.2014 v Ludvíkově na  Bruntálsku. O závěrech  jednání bude předseda p. Duda informovat členy 
na jednání VV 8.12. 

 
2. Z komisí OFS 
 DK 

 Běžný režim, nic závažného nemusela řešit 
KR 

 Na jednání KR na KFS byli vybráni z mladých rozhodčích pro řízení soutěží v kraji p. Tvardek a 
Opěla, posléze i p. Kuchař. Pan Suszka doplnil, že KR v okrese na jaře připraví jak fyzické tak 
vědomostní zkoušky z pravidel (test) pro adepty na postup do krajských soutěží 

KM 

 Dne 30.11. se ve Strumieniu v Polsku koná turnaj okresů Skoczow – Čadca – FM ročníků 1988 a 
1989. KM provede nominaci, sekretáře žádá o zaslání objednávky autobusu s odjezdem 
z Brušperku v 7:00 hod. 

 KZL se již rozjela, problémy s družstvem Palkovic vyřešeny, zatím již uskutečněno 14 turnajů, do 
Vánoc celkem 42. Celkový rekordní počet družstev 177 

 3.12. se uskuteční turnaj výběrů „U12“ r. 2003, chystá se nominace. 28.1.2015 pak uspořádá 
sraz vybraných hráčů „U12“  v hale v Brušperku 

 Pracují na přípravě samostatného účetnictví KZL, což nalezlo u účastníků příznivou odezvu. Účet 
bude zřízen ve Fiobance (pro zaneprázdněnost předsedy až po vyúčtování dotací programu 
IV.MŠMT) 

 TMK 

 Trenérský kurz licence „C“ je připraven na 22.-23 a 29.11.2014 v zařízení MFK FM ve Stovkách, 
30 přihlášených, pro ně zakoupeny metodické materiály. Do 18.11. došla úhrada od 15 
účastníků (500 Kč), někteří uhradí na místě 

STK 

 S výjimkou jednoho utkání OP mužů Dobrá B – Řepiště (nezpůsobilý terén) soutěže dohrány. 
Vzhledem ke složité dohodě obou týmů na odehrání utkání (kluby navrhují jaro 2015, což STK 
mimořádně povolí s termínem do zahájení jarní části soutěží) žádá VV STK, aby zpracovala a 
seznámila na jarní valné hromadě všechny kluby jak v podobných situacích postupovat 

HK 

 Aktivní zapojení do kontroly vyúčtování programů IV. MŠMT na provoz a údržbu 2014, kde bylo 
nutné maximální úsilí p. Dudy a HK pro úspěšné zvládnutí úkolu. Předání na KS ČUS v Ostravě 
proběhne 21.11.  

 

Okresní fotbalový svaz ve Frýdku-Místku 
Výkonný výbor 

 

Zápis č. 18/2014 
z jednání VV OFS konaného v úterý 18.listopadu 2014 na OS ČUS  

ve Frýdku-Místku 
 



3. Organizační záležitosti a různé 
VV schválil 

 Úhradu 108.000 Kč pro OS ČUS Frýdek-Místek – podíl za nájemné, provozních a mzdových 
nákladech 

 VV pověřuje ing. Jiřího Dlouhého dojednáním konkrétního místa a termínu utkání Frýdek-Místek 
– Čadca v bowlingu 
  

  Příští schůze výkonného výboru OFS bude společná s pracovníky odborných komisí ke zhodnocení 
činnosti a poděkování za práci v roce 2014 a uskuteční se v pondělí 8. prosince 2014 od 16:00 hodin 

 v restauraci „U Hučky“ ve Frýdku-Místku. Účast členů komisí zajistí jednotliví předsedové komisí. 
 
 
Ve Frýdku-Místku 19.11.2014 
Zapsal: Jež 
   

 


