Komuniké ze zasedání výkonného výboru JmKFS dne 11. 1. 2022
Ekonomické informace:
• Informace podal předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn.
Valná hromada JmKFS:
• Valná hromada (VH) JmKFS se koná dne 16. 2. 2022 od 17:30 hodin v hotelu Avanti v Brně.
• VV JmKFS schválil klíč k určení účasti klubů na VH následovně: VH se zúčastní 16 klubů
KP dospělých, dále dle pořadí 5+5 klubů z obou skupin I. A tříd a 3+3+3 kluby z každé
skupiny I. B tříd.
• VV JmKFS schválil seznam hostů na VH.
Fotbalový kemp GNK Dinamo-JmKFS:
• Ve spolupráci s fotbalovým klubem GNK Dinamo Zagreb plánuje JmKFS uskutečnění
fotbalového kempu pro talentovanou mládež z celého Jihomoravského kraje. Kemp se
uskuteční v průběhu měsíce června letošního roku.
• Pro realizaci celé akce VV JmKFS schválil vytvoření pracovní skupiny. Do akce budou také
zapojeni všichni Grassroots manažeři OFS.
Region´s Cup 2022:
• VV JmKFS schválil podání přihlášky do letošního ročníku turnaje Region´s Cup. VV JmKFS
pověřil sestavením týmu pana Stanislava Schwarze v roli sportovního manažera a pana Pavla
Crhana v roli generálního manažera. Kompletní realizační tým předloží oba pánové na příštím
zasedání VV JmKFS.
Plán práce VV JmKFS:
• VV JmKFS schválil plán práce pro VV JmKFS na jaro 2022.
Jihomoravská fotbalová s.r.o.:
• Informace podali předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn a člen VV JmKFS pan Pavel
Crhan.
Zprávy z odborných komisí a různé:
• Člen VV JmKFS pan Tomáš Třetina informoval o setkání s předsedou Národní sportovní
agentury.
• Vyhlášení fotbalisty roku OFS Břeclav se uskuteční dne 25. 3. 2022 v Boleradicích.
• Člen VV JmKFS pan Milan Večeřa informoval o stále platných podmínkách ohledně
pořádání přátelských zápasů a turnajů v amatérském fotbale. Dále zmínil problematiku
ohledně Valných hromad ve fotbalových klubech.
• Člen VV JmKFS pan Jan Zycháček upozornil na nesoulad ohledně zasílání „dotačních“
dopisů z Informačního systému FAČR. Předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn posune
tuto záležitost na jednání VV FAČR.
• Předseda VV JmKFS pan Vladimír Kristýn podal informace z jednání VV FAČR a
informace z jednání s předsedou Etické komise FAČR.

