Komuniké
ze zasedání výkonného výboru JmKFS dne 8.11.2018



















Zprávu o ekonomice a financování JmKFS podal předseda VV JmKFS JUDr.
Vladimír Kristýn.
Průběžně je čerpána dotace z Jm Kraje.
V IS FAČR je dotace z pohledu KFS řádně uzavřena, nahrání dokladů zajistí
sekretář nejpozději do 15.12 2018.
Začátek krajských soutěží v jarní části SR 2018/2019 je plánován na termín
23.3.2019.
Kompletní Termínovou listinu schválí VV JmKFS po předložení STK,
nejpozději však do 15.11.2018.
Pan Milan Večeřa informoval o zpětné vazbě z VV FAČR ohledně navýšení
paušálů rozhodčím a delegátům v nižších soutěží.
Vyhlášení fotbalisty roku OFS Břeclav se uskuteční dne 9.2.2019 v Boleradicích.
Pan Stanislav Schwarz informoval o nejbližších akcích krajských výběrů mládeže
JmKFS, z nichž nejvýznamnější je účast kategorie U13 na turnaji Bratislava Cup
dne 1.12.2018 a účast kategorie U16 na turnaji „O pohár hejtmana Jm Kraje“
hraného ve dnech 12.-13.1.2019 v Brně. Dále podal informaci o zápasech výběrů
MKS (U13, U14) proti Olomouckému kraji.
Pan Antonín Kordula na vlastní žádost odstoupil z funkce předsedy KR JmKFS.
VV JmKFS na návrh Antonína Korduly schválil nové složení Komise rozhodčích
JmKFS následovně:
Předseda : Karel Jarůšek
Členové: Marek Podaný, Ladislav Kundelius, Pavel Julínek, Josef Černý, Zdeněk
Hulcký, Marcel Koráb
Pánové Jan Zycháček a Jiří Zorník informovali o práci VV OFS Brno-venkov a
VV MěFS Brno.
VV vzal na vědomí informaci o ukončení a zániku týdeníku Region Sport. VV
konstatuje, že za celou dobu 25 let týdeník přinášel velmi objektivní, vyvážené a
především aktuální informace z Jihomoravského fotbalu. VV rozhodl pozvat
zástupce Region Sportu na nejbližší významnou akci JmKFS, kde jim bud osobně
vyjádřeno z řad vedení JmKFS poděkování za dlouholetý přínos pro fotbal
v Jihomoravském kraji.
Předseda VV JmKFS JUDr. Vladimír Kristýn informoval o setkání se členy VV
FAČR a o setkání s představiteli KFS Vysočina. Dále pan předseda bude iniciovat
schůzku s předsedy všech odborných komisí JmKFS.

