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OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV 
       Vnoučkova 1699, 256 01  Benešov  
  
                

    
Určeno: členským klubům OFS Benešov 
 
Vážení, 
vzhledem k získaným informacím, kdy členské kluby OFS Benešov jsou zřejmě záměrně dezinformovány 
ohledně současné situace a dění na OFS Benešov, které mohou v některých členských klubech vzbudit 
důvodnou obavu a negativní myšlenky vůči celému fotbalovému hnutí, přičemž tyto informace zcela popírají 
myšlenky transparentnosti, které jsou v poslední době neustále zmiňovány a v době, kdy fotbal potřebuje svou 
komunitu stmelit, jí naopak rozbíjí, jsem se rozhodl na tuto situaci reagovat. 
 
Pokud se týká Valné hromady OFS Benešov,  tak termín Valné hromady byl stanoven na 13.3.2021, kdy Valná 
hromada proběhne za řádného splnění všech podmínek stanovených hygienickými opatřeními. Bedlivě 
sledujeme vývoj situace v ČR a dodržujeme opatření Vlády ČR. V každém případě VH OFS Benešov proběhne 
před Valnou hromadou Středočeského krajského fotbalového svazu. 
 
Pokud se týká soutěží OFS Benešov, v současné době je nepravděpodobné, že by jarní část soutěžního ročníku, 
včetně dohrávek nedohraných utkání z podzimní části, mohla být zahájena dříve, než je stanovený termín 
Valné hromady OFS Benešov. 
 
Co se týká současného fungování OFS Benešov, tak toto je řešeno na základě zákonu „Lex Covid“, ze kterého 
vyplývá způsob řízení OFS Benešov i po skončení platného mandátu. 
 
Činnost OFS Benešov je nasměrována na splnění základních povinností k řádnému zabezpečení běžného chodu 
OFS, přípravě Valné hromady a veškerých servisních služeb vůči VŠEM klubům OFS Benešov. 
 
Chci vás, jako představitele jednotlivých klubů OFS Benešov ubezpečit, že i nadále hájíme základní body OFS, 
kterými jsou – objektivní řízení soutěží v rámci všech zakládacích dokumentů, souborů předpisů a rozpisů 
soutěží. Objektivní servisní služby a komunikace vůči všem členským klubům, nikoliv vůči určité skupině. 
Veřejné výsledky hospodaření - jsou k dispozici ve veřejném rejstříku, stejně tak jsou všem členským klubům 
prezentovány na Valných hromadách. Prezentace práce fotbalového svazu a především prezentace Grassroots 
fotbalu včetně všech užitečných informací a odkazů jsou na Facebooku - Grassroots OFS Benešov. Na rozvoji 
mládeže se podílíme mimo jiné i finanční podporou z vlastních zdrojů. 
 
Chceme být výkonným výborem s jednotlivými komisemi pro všechny kluby v rámci OFS Benešov, ne jen pro 
určitou skupinu. Jsme otevřeni všem návrhům a inovacím v rámci řádů FAČR, tak jako doposud. 
 
V nejbližší době bychom vám rádi představili plán 2021 – 2025, který mimochodem pamatuje i na výběry dívek 
OFS Benešov a nadační-rezervní fond. 
 
Za VV OFS Benešov přeji všem pevné zdraví a těším se na další spolupráci. 

 
 
Mgr. Garaja Miroslav, v.r. 

             předseda OFS Benešov 
 


