KANDIDÁTI V TÝMU JOSEFA ONDROUŠKA DO VV OFS OLOMOUC
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021-2025
Motto: „Jestliže máte ve své firmě lidi, kteří dosahují skvělých výsledků, ale nesdílejí filozofii
a hodnoty, kterými firma žije, spolehlivě vás to dovede ke katastrofě.“
Jack Welch, modla moderního managementu

Mgr. Josef ONDROUŠEK / 53 let / kandidát na předsedu OFS
poprvé se stal předsedou FK Nové Sady v roce 1997 to je v 29 letech
po skončení mandátu se pracovně přesunul do Prahy
v roce 2007 se stává předsedou TJ Milo Olomouc (5 oddílů, cca 1.000 členů)
v roce 2009 je zvolen místopředsedou OFS a v této funkci působí tři volební období
v roce 2013 je zvolen místopředsedou KFS Olomouc
v roce 2016 se stává předsedou Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie
v roce 2017 se stává opět předsedou FK Nové Sady (dodnes)
Výsledky práce VV OFS Olomouc, tedy Josefa Ondrouška a jeho kolegů
Po nástupu v roce 2009 sužovaly OFS finanční problémy. Během jednoho volebního období se
konsolidovaly finance a následně 2 volební období při transparentní hospodaření skončilo s
aktuálním zůstatkem cca 1.000.000 Kč.
Výborná práce s mládeží hlavně v posledním volebním období. Pokračovala úspěšná práce v
oblasti rozhodčích včetně náboru nových rozhodčí, a to chlapců i dívek.
Akce pro kluby: bezpečná branka, pomůcky pro kluby z materiálního daru firmy Cleen for You,
uskutečnil se první živý televizní přenos ze zápasu okresního přeboru na Moravě mezi mužstvy
Přáslavic a FC Sigma Hodolany, který navštívilo 1 500 diváků.

KANDIDÁTI NA ČLENY VV OFS OLOMOUC v rámci společného programu
(Program, viz další materiál)

MUDr. Marcel CHARVOT / 51 let
Předseda Sokola Velký Týnec
Úsek ochrany zdraví a zdravotní dohled při utkáních a turnajích mládeže

Bc. Lukáš JANÁČEK / 26 let
Člen stávající Komise rozhodčích
Kandidát na místopředsedu KR s kompetencí náboru nových mladých rozhodčích
Právní pomoc klubů v oblasti práva po státnicích v r. 2021

Miroslav KOLÁČEK / 40 let
Sekretář a vedoucí mužstva TJ Sokol Příkazy a člen stávající STK OFS Olomouc
Kandidát na místopředsedu STK
Vedoucí fotbalového oddílu TJ Sokol Příkazy
Kandidát na předsedu nově budované „Dotační komise“ pro pomoc s dotacemi pro kluby

Mgr. Jiří KUBÍČEK / 64 let
Důchodce a zároveň pedagog na FTK UP v Olomouci se specializací na Sportovní právo
Kandidát na předsedu nově budované Legislativní komise, která bude pomáhat klubům OFS
Olomouc v oblasti sportovního práva a spolků.
Kandidát OFS Olomouc do vyšších volených funkcí FAČR s potenciálem sjednocení Moravy

Michal PONÍŽIL / 27 let
Předseda SK Chválkovice
Kondiční trenér a asistent trenéra U 15 RFA a trenér SK Chválkovice
Člen komise mládeže OFS Olomouc, kandidát na místopředsedu Komise mládeže
Koordinace turnajů mládeže a zahraniční spolupráce s partnery OFS Olomouc

Ing. Ladislav ROSSKOHL / 39 let
Člen STK OFS Olomouc
Předseda stávající Komise rozhodčích, kandidát na předsedu Komise rozhodčích

Karel ŠRÁMEK / 55 let
Vedoucí STK FK Šternberk
Místopředseda STK OFS Olomouc
Člen STK OL KFS
Robert VOJTEK / 44 let
Předseda oddílu fotbalu TJ Kožušany
Člen stávající DK
Dovolujeme si Vás požádat o volbu těchto kandidátů, aby tato parta pomáhala naplnit
náš program: PROGRAM VOLEBNÍHO TÝMU MGR. JOSEFA ONDROUŠKA
Viz další materiál

