
Zápis z jednání Výkonného výboru OFS Beroun – 16. 6. 2021 

- Přítomno: osobně 7 členů VV, Klimentová (předsedkyně RK), Bojko (ekonom), 

Milfait (sekretář), Kadeřábek (předseda STK) 

- Souhrnné informace z jednání STK a návrhy pro VV předal předseda STK 

Lukáš Kadeřábek 

- VV vzal na vědomí informace ze zasedání STK a vyjádřil se k návrhům STK: 

o VV vzal na vědomí informaci o složení soutěží - na základě podaných 

přihlášek – Okresní přebor 14 mužstev, III. třída 14 mužstev, IV. třída 

25 mužstev (12 mužstev berounská část, 13 mužstev hořovická část), 

starší žáci 13 družstev, mladších žáků 23 družstev (3 skupiny), starší 

přípravky 30 družstev, mladší přípravky 24 družstev, mini přípravky 21 

týmů  

o VV vzal na vědomí informaci o počtu mužstev v okresním poháru - 

do okresního poháru se přihlásilo 14 mužstev   

o VV vzal na vědomí informaci o počtu družstev v okresní soutěži dorostu 

- do okresní soutěže se přihlásila 4 družstva dorostu, 

STK nedoporučuje pořádat okresní soutěž dorostu  

o VV odsouhlasil formát soutěží mladších žáků pro sezónu 2021/2022 

na základě návrhu STK na schválení formátu soutěží mladších žáků   

o VV odsouhlasil rozdělení IV. tříd mužstev dospělých pro sezónu 

2021/2022 – na návrh STK na rozdělení týmů IV. tříd   

o VV schválil termínovou listinu soutěží OFS Beroun  

pro sezónu 2021/2022 – na návrh STK termínové listiny soutěží 

pro sezónu 2021/2022  

o VV schválil žádost družstev dorostu zúčastnit se soutěží jiných OFS - 

žádost 4 přihlášených týmů dorostu hrát soutěž v rámci jiných okresů  

o VV schválil TJ Chodouň účast 2 mužstev dospělých ve IV. třídě, každé 

v jiné skupině  

o VV bere na vědomí návrh STK na výši pokut za odhlášení týmu 

ze soutěže  

o VV vzal na vědomí formát seznamu hráčů dle návrhu STK pro sezónu 

2021/2022 napříč kategoriemi  



- VV vzal na vědomí zřízení pozice GTM trenéra Jana Kozla pro kluby OFS 

Beroun 

- VV vzal na vědomí informace předsedy komise mládeže Daniela Zítky  

- VV vzal na vědomí informace z jednání komise rozhodčích (garant Martin 

Košťálek) 

- VV připravuje Den OFS v termínu 28. 9. 2021, místo bude včas upřesněno 

- VV bere na vědomí oslavu 100 let fotbalu v Újezdě (19. 6. 2021) a oslavu  

111 let kopané v Hořovicích (24. 7. 2021) 

- Hospodářský úsek přednesl zprávu hospodaření za měsíce březen, duben a 

květen – VV schválil pohyby v rámci pokladny a běžného účtu za výše 

uvedené měsíce 

 

V Berouně dne 16. 6. 2021 

 

zapsal František Palek, v.r. 
ověřil Daniel Zítka, v.r. 
 
 

vyřizuje: Petr Milfait 
 


