
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 26 (13.4.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínu utkání 

 

OP muži 

18. kolo, Ivančice „B“ – Pozořice: Ne 17.4.2022 v 16:00, ÚT Ivančice 

 

IV. A muži 

14. kolo, Těšany „B“ – Moutnice „B“: So 30.4.2022 v 10:30 

 

OP ml. žáci sk. A 

12. kolo, Babice n. Svit. – Rajhradice: St 27.4.2022 v 17:30 

 

OP ml. žáci sk. C 

12. kolo, Kuřim „B“ – Kahan: Pá 15.4.2022 v 9:00, hř. Chudčice 

 

Přípravka st. sk. A 

13. kolo, Ochoz „B“ – Měnín: Pá 22.4.2022 v 16:45 

14. kolo, Měnín – Ochoz „A“: St 27.4.2022 v 17:00 

 

Přípravka st. sk. B 

14. kolo, Želešice – Žabčice: St 20.4.2022 v 17:00 

16. kolo, Želešice – Blučina: Pá 29.4.2022 v 17:00 

22. kolo, Želešice – Hrušovany: Pá 10.6.2022 v 17:00 

 

Přípravka st. sk. C 

14. kolo, M. Bránice – Rosice „A“: St 20.4.2022 v 17:30 

Přípravka st. sk. D 

12. kolo, Tišnov „A“ – Čebín: St 20.4.2022 v 17:00 

 

Přípravka ml. sk. A 

11. kolo, Ochoz – Měnín: Pá 29.4.2022 v 16:30 

12. kolo, Blažovice – Rajhradice: Ne 1.5.2022 v 10:00 
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Přípravka ml. sk. C 

12. kolo, Modřice – Rosice „A“: So 23.4.2022 ve 13:30 

13. kolo, Rosice „B“ – Modřice: So 23.4.2022 v 15:00, hř. Modřice, změna pořadatelství 

 

Přípravka ml. sk. D 

12. kolo, Tišnov „A“ – Čebín: St 20.4.2022 v 17:00 

16. kolo, D. Loučky – Říčany: Čt 12.5.2022 v 17:00 

 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

bez závad 

  

III. A muži 

Babice n. Svit. „B“ – Žabčice, vedoucí obou družstev po ukončení SU, neuzavřeli ZoU.  

STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu 

Babice n. Svit.a fotbalovému klubu Žabčice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  

R nezatrhl kolonku, předat STK (neuzavření ZoU), (R Leinweber) 

  

III. B muži 

M. Bránice – Drásov, v ZoU chybně uvedena minuta u „1 branky“ hostujícího družstva, následně 

opraveno sekretářem OFS, (R Antoš) 

Zbraslav „B“ – Deblín, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Borovička) 

 

IV. A muži 

Moutnice „B“ – Medlov, ZoU není označen u hostujícího družstva zástupce kapitána v příslušné 

kolonce, uveden pouze ze strany R, v kolonce zpráva R (R Kilberger) 

 

IV. B muži 

Budkovice – V. Bítýška „B“, v ZoU uveden u hostujícího družstva vedoucí družstva, který je 

zároveň uveden jako hráč, přitom hostující družstvo mělo uvedeno v ZoU další příslušníky 

družstva, dále v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Antoš) 

STK pro porušení §30 bod 4 SŘF, uděluje FK V. Bítýška pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Chudčice – Senorady, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Matoušek) 

 

OP dorost 

Měnín/Těšany – Čechie/Kahan, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Tomsa) 

Podolí – Lažánky/V. Bítýška, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Bumbálek) 

 

OP st. žáci 

Zbraslav – Troubsko, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Toman) 

Lažánky/Deblín – RAFK „B“, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Toman) 

Hrušovany/Vojkovice – Podolí, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2 (laik), (R Pelikán) 

  

OP ml. žáci sk. A 

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. B 

bez závad 

 

 

 

 



OP ml. žáci sk. C 

Kahan – Drásov/Čebín, v ZoU neuveden hlavní pořadatel, (R Holub) 

STK pro porušení § 40 bod 1-3 SŘF v součinnosti s § 53 bod 1a SŘF uděluje FK Kahan 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

  

3. Předání DK OFS Brno-venkov - čl. 24 bod 10 RFS OFS Brno-venkov + §47 bod 4 DŘ 

FAČR (peněžitá pokuta za udělené OT - ŽK) 
 

 OP muži: 

 4x ŽK Dominik Dvořák (ID: 92072265) – SK Blažovice, z.s. 

 4x ŽK Luděk Hojgr (ID: 94091262) – SK Měnín z.s. 

 4x ŽK Lukáš Kučera (ID: 87121316) – SK Měnín z.s. 

 4x ŽK Jan Goldmann (ID: 85101369) – TJ Sokol Popůvky 

 

 III. A muži: 

 4x ŽK Jan Bělák (ID: 95010914) – Fotbalový klub Židlochovice, z.s. 

 

 III. B muži: 

 4x ŽK Tomislav Šotola (ID: 89100202) – Tělocvičná jednota Sokol Moravské Bránice 

 4x ŽK Pavel Mejtský (ID: 82040232) – Sportovní klub Moravské Knínice, z.s. 

 4x ŽK Tomáš Kondr (ID: 94021585) – Tělocvičná jednota Sokol Deblín 

 

 IV. B muži: 

 4x ŽK Tadeáš Kuchař (ID: 02101575) – FC Veverská Bítýška z.s. 

 

4. Okresní pohár – 2. kolo 

STK schválila výsledky 2. kola poháru a postupující družstva do semifinále, které bude sehráno 

4.5.2022 v 17:00, a utkají se následující dvojice: 

  Ivančice „B“ – Židlochovice 

  Ochoz – Oslavany 

 

5. Projednání protestu FK Žabčice – chybně uvedený konečný výsledek SU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Žabčice, týkající se chybně uvedeného  

 konečného výsledku v 11. kole Ml. přípravky sk. B 

 STK provedla dle § 26 bod 2e Procesního řádu FAČR kontrolu a na základě písemného 

vyjádření FK Žabčice, konstatuje, že dle §27 bod 3 Procesního řádu FAČR uznává protest 

jako důvodný v plném rozsahu. 

 

6. Seznamy sdružených družstev 

STK provedla ke dni 13.4.2022 kontrolu předložených seznamu sdružených družstev a 

konstatuje, že povinnost předložení seznamu ke dni 13.4.2022, nesplnilo následující sdružené 

družstvo:  

 OP dorost  Čechie/Kahan 

 

STK pro nesplnění povinnosti dle článku 12 bod 5+6 RFS, uděluje sdruženému družstvu 

Čechie/Kahan pořádkovou pokutu ve výši 400,- Kč. 

STK žádá výše uvedené sdružené družstvo ke splnění povinnosti – T. ihned!!!!!!!!!!!!!  

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby - kontrola fotografie v IS FAČR 

 STK žádá všechny kluby o kontrolu aktuálnosti nahraných fotografií jednotlivých hráčů 

 klubu 

 V případě neaktuálnosti stávající fotografie (neodpovídá aktuálnímu věku a vzhledu hráče)  
 žádáme o nahrání fotografie nové 

 



8. Oslavany - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii st. přípravky  

STK projednala písemnou žádost od FK Oslavany o dodatečné zařazení družstva „B“ 

v kategorii st. přípravky do skupiny C na losovací číslo „3“ (volný los), jako družstvo Oslavany 

„B“. 

STK žádost FK Oslavany schvaluje a sděluje, že družstvo FK Oslavany si bude individuálně 

domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování (doma/venku) tzv. 

„volný los“.  

Družstvo FK Oslavany v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU. 

 

9. Svratka Brno - žádost o dodatečné zařazení družstev v kategorii ml. žáků  

 STK projednala písemnou žádost od FK Svratka Brno o dodatečné zařazení družstva 

v kategorii ml. žáků do skupiny C na losovací číslo „1“ (volný los), jako družstvo Svratka 

Brno. 

 STK žádost FK Svratka Brno schvaluje a sděluje, že družstvo FK Svratka Brno si bude 

individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování 

(doma/venku) tzv. „volný los“.  

 Družstvo FK Svratka Brno v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU a případně požádat KR OFS Brno-venkov o 

delegování rozhodčích. 

 

10. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Želešicích (rekonstrukce 

 mostu) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace v Želešicích – 

viz. popis ze strany FK TJ Viktoria Želešice : 

Od 6.4, je kompletní uzavírka od Brna, dostanou se pouze místní na 

zvláštní povolení od obce, ostatní riskují vysoké pokuty u PČR. 

Jediný legální příjezd k hřišti je ze směru: 

Ořechov-Hajany dále na Brno až po uzavřený most odsud do leva na ulici 

Petra Bezruče až na místo vyznačené v mapce. 

Tam při krajnici zaparkovat, přes mostek dál směr k hřišti pěšky. 

 

 



 
11. Hygienicko-epidemiologická pravidla ve vztahu k fotbalu od 1.3.2022  

 

S účinností od 1. března 2022 byla rozhodnutím Vlády ČR zrušena většina opatření 

omezujících konání sportovních utkání a tréninkových aktivit.  

 

Nadále tak již není stanoven žádný limit pro počet sportovců ani diváků, kteří se mohou 

účastnit sportovního utkání čí tréninku. 

V platnosti zůstává pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to při účasti na veřejné i 

soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

U vnějších prostor platí tato povinnost v případě, že se akce na jednom místě účastní ve stejném 

čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. 

Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na 

internetových stránkách www.vlada.cz  

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

 

          https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318  

 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 
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