Od: hrazdil@fksternberk.cz
Komu:
sradek@centrum.cz,kratochvil.jirik@seznam.cz,
jakub.benes@sigmafotbal.cz,sramekkarel@seznam.Cz,
martin.cerny@biomac.cz,zapletal.t@gmail.com,
dusangargulak@seznam.cz,kulaty.soul@seznam.cz,david.kubik6@seznam
Datum: 17. 12. 2020 16:07:59
Předmět: Schůzka kandidátů VV OFS OL
Dobrý den pánové,
dle naší předběžné tel. domluvy zasílám avizované info. a potvrzení :
1.
Schůzka v pondělí 21.12. 2020 ve 14.00 hod. v areálu FK
ŠTERNBERK, z.s.
2.
Potvrzená účast = Nezval, Hrazdil, Kratochvíl, Seidl = kandidáti: Beneš,
Šrámek, Kulatý, Kubík, Gargulák, Černý, Suchý, Zapletal
3.
Program = doladění administrace a postupu VVH OFS 2021
4.
V Přílohách zasílám avizované a to:
A) muster návrhu kandidátní listiny Šrámek …. ať víte co a jak vyplnit
B) návrh kandidátky VAŠÍ = zde vyplnit žlutá pole a důsledně zkontrolovat
správnost údajů = titul, příjmení, jméno, datum narození, ID FAČR = po
vyplnění zaslat zpět na moji e-mailovou adresu, a to nejpozději do soboty
19.12. k přípravě finální administrace na pondělí …. Vzhledem k tomu, že ve
formuláři jsou data veřejně dostupná na IS FAČR, zasílám Vaše kandidátky
souhrnně, a tedy bez porušení osobní identity …
C) muster, předběžný vzor delegace + plné moci v případě, že za klub
nepojede statutární zástupce, ale jiná obeznámená osoba.
Díky a budeme se těšit na naše pondělní pracovní setkání.
Pavel Hrazdil
Přílohy:
Návrh kandidátů
člen VV_OFS
Černý, Gargulák, Kubík, Kulatý, Suchý, Šrámek, Zapletal
předseda
Beneš

Od: hrazdil@fksternberk.cz
Datum: 12. března 2021 13:09:19 SEČ
Komu: Ladislav Rosskohl, jakub.benes@sigmafotbal.cz
Předmět: RE: kandidát do VV OFSO - Ing. Ladislav Rosskohl
Dobrý den kolego, pane Rosskohle,
po přečtení Vašeho, níže uvedeného e-mailu, vč. Příloh, mi dovolte, jako
potencionálnímu delegátovi klubu na VVH OFS krátkou reakci …
Jsem velmi potěšen Vaší chutí do práce v rámci OFS Olomouc, neboť
ochotných a pracovitých lidí není nikdy dosti. Navíc kvituji Vaši dosavadní
činnost jako předsedy KR OFS a určitě bude tato práce oceněna i v projevu
předsedy OFS Ol Mgr. Kalába na VVH.
Vaše avizovaná chuť a zapálení pro práci v KR OFS má naši podporu, ale bude
výhradně na rozhodnutí nově zvoleného VV OFS Ol, zda-li a v jaké podobě
využije Vašich služeb …
Zároveň mi však, dovolte podotknout, že ve filosofii našeho uvažování o řízení
okresního, krajského atd. fotbalu, není slučitelnost funkcí v komisích svazu a
VV, neboť VV jmenuje, obsazuje, řídí a kontroluje všechny své komise – tedy
i KR a není v době, kdy všichni voláme po očistě a transparentnosti
fotbalového prostředí, žádoucí JMENOVAT, ŘÍDIT A KONTROLOVAT
SÁM SEBE !!
Z těchto důvodů budete mít naši podporu pro práci v KR OFS, ale nikoliv a
to deklarujeme VEŘEJNĚ, v TAJNÉM hlasování za nového člena VV OFS na
VVH OFS Olomouc ve čtvrtek 18.3. 2021.
S úctou
Pavel Hrazdil
sekretář a člen VV spolku
From: LadislavRosskohl
Sent: Friday, March 12, 2021 9:55 AM

