Komuniké ze zasedání výkonného výboru JmKFS dne 2. 11. 2022
•

Zprávu o ekonomice JmKFS podal předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn.

•

Předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn podal informace ohledně stavu dotací
z Jihomoravského kraje. Byla schválena další dotace ve výši 1 000 000 korun, která bude
využita především na náborové akce příslušných OFS (MěFS) a turnaje kategorií přípravek.

•

VV JmKFS schválil na návrh STK termínovou listinu soutěží JmKFS na jarní část SR
2022/2023.

•

VV JmKFS vysoce hodnotí dosavadní spolupráci s klubem RB Lipsko. Grassroots manažer
JmKFS pan Stanislav Schwarz bude společně s komisí mládeže hledat vhodný jarní termín
pro sehrání přátelských mezinárodních utkání kategorie U13 a U14 se svými protějšky
z Lipska, potažmo Saského fotbalového svazu. Dále se hledá termín pro návštěvu fotbalové
akademie v Lipsku.

•

VV JmKFS schválil termín konání Valné hromady JmKFS. Ta se bude konat 16. 2. 2023 od
17:00 v hotelu Avanti v Brně.

•

Legislativní radě FAČR bude zaslán návrh člena VV JmKFS pana Pavla Crhana na možné
rozšíření počtu sdružených družstev v soutěžích mládeže.

•

Grassroots manažer JmKFS pan Stanislav Schwarz podal informace o přípravách halových
turnajů meziokresních soutěží a o halových turnajích v Třebíči a Bratislavě. Na žádost člena
VV JmKFS pana Milana Večeři bude kompletní kalendář mládežnických akcí pravidelně
aktualizován na nových webových stránkách JmKFS.
Termíny školení a doškolení trenérských licencí C a B budou pravidelně zveřejňovány na
webových stránkách JmKFS.

•

Člen VV JmKFS pan František Stejskal souhlasí s dopisem OFS Vyškov ohledně zvýšeného
počtu utkání výběrů OFS a jejich financování.

•

Člen VV JmKFS pan Milan Večeřa informoval o rozdělení dotací do fotbalových družstev
mládeže OFS Znojmo.

•

Předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn podal informace ze zasedání VV FAČR. Vysoce
ocenil sportovní a společenskou úroveň fotbalového utkání Hroznová Lhota – Vnorovy
v rámci projektu Náš fotbal živě.

•

Valná hromada OFS Blansko se bude konat 7. 1. 2023, Valná hromada OFS Znojmo se
uskuteční 26. 1. 2023.

