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Úřední zprávy OFS č. 20  (1. 3. 2017) 
 

 

STK: 

 
1. Došlá pošta 

 

 FAČR – O pohár pralesa – propozice  

 

2. Kontrola hlášenek 
 

 STK provedla kontrolu hlášenek, které byly uzavřeny IS v termínu 26.2.2017 v soutěžích  

OP dorostu, OP starších žáků, OP mladších žáků sk.A a sk.B a soutěž Old boys 

 

3. Změny termínu utkání 

 

OP muži: 

15. kolo Ivančice B – Popůvky so 1.4.2017   v 15,30 hod 

24. kolo Ivančice B – Blučina   so 3.6.2017   v 16,30 hod 

26. kolo Ivančice B – Měnín     so 17.6.2017 v 16,30 hod 

 

 

4. Chybějící hlášenky k termínu 28.2.2017 

STK žádá níže uvedené oddíly o okamžité doručení chybějících hlášenek 

 

OP přípravka st. –   Kahan, Rosice, Podolí 

III. A přípravka st. – Blučina, Modřice, Ochoz, Želešice 

III. B přípravka st. – Kahan, Rosice 

III. D přípravka st. – Veverská Bítýška, Čebín 

 

OP přípravka ml.  –   Rosice, Kahan A , Kahan B  

III. A přípravka ml.  - Blučina, Modřice, Ochoz, Podolí, Pozořice, Želešice 

III. C přípravka ml. – Kahan, Rosice 

III. E přípravka ml. -  Veverská Bítýška, Čebín 

 

 

 

 

 

 



TR: 

Kurz licence „C“ 

 Trenérská rada bude organizovat v termínu 18.3. a 19.3.2017 od 9 do 17 hod. v prostorách 

fotbalového klubu SK Říčany trenérský kurz licence C. Kurz je určen pro úplně nové 

držitele. 

 Trenérská rada stanovila školné ve výši 800,- Kč, které je možné uhradit převodem na účet 

OFS (č.ú. 107-338100287/0100) nebo hotově na pokladně OFS (PO - ČT 10 - 12 a 13 - 16 

hod.). U bankovního převodu je nutné uvést jako variabilní symbol rodné číslo uchazeče 

(celé 9ti nebo 10ti-místné číslo, bez lomítka).  

 Zájemci o získání trenérské licence „C“, vyplní přihlášku, která je k dispozici na 

internetových stránkách OFS Brno-venkov, v sekci dokumenty ke stažení 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/dokumenty/  

 K vyplněné přihlášce je nutné doložit foto formátu OP, či pas, a potvrzení o úhradě poplatku 

za školení. 

 Termín uzávěrky přihlášek byl stanoven TR do 12.3.2017. 

 

 

RŮZNÉ:  

 

1) Na pozici sekretáře končí ke dni 28.2.2017 Ing. Tomáš Bradáč. Novým sekretářem bude Libor 

Charvát, tel. 732 210 467, email zůstává brno-venkov@fotbal.cz. Odstupující sekretář tímto 

děkuje všem funkcionářům za dlouholetou nadstandardní spolupráci. Z důvodu předání funkce 

a zapracování nového sekretáře žádáme o trpělivost a pochopení. Sekretariát bude plně 

v provozu od 1.4.2017.  

 

 

 

     Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 
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