
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 2 ze dne 17.8.2021 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

Městský přebor: 
 
Start B – Obřany    sobota 4.9.2021 v 15.00 hod. 
Soběšice B – Obřany   neděle 19.9.2021 v 16.00 hod. 
Chrlice – Lokomotiva   sobota 2.10.2021 v 10.30 hod. 
 
Městská soutěž: 
 
Bosonohy B – Jundrov B   neděle 5.9.2021 v 10.30 hod. 
Bosonohy B – MS Brno B   neděle 19.9.2021 v 10.30 hod. 
Bosonohy B – Lokomotiva B  neděle 3.10.2021 v 10.30 hod. 
 
Dorost: 
 
Obřany – Bílovice    úterý 28.9.2021 v 16.00 hod. – bez čekací doby 

 
Starší žáci: 

 
Lískovec/Bosonohy – Řícmanice  středa 15.9.2021 v 17.00 hod. – bez čekací  
                   doby 
Lokomotiva – Tuřany/Prace  sobota 18.9.2021 v 16.30 hod. – bez čekací   
           doby 
Lokomotiva – Bystrc B   pondělí 27.9.2021 v 16.30 hod. – bez čekací   
                                                                                                                      doby 
Nový Lískovec – Tuřany/Prace  neděle 17.10.2021 v 15.00 hod. – bez čekací              
                                                                                                                       doby 
Nový Lískovec – Lokomotiva  neděle 31.10.2021 v 15.00 hod. – bez čekací                            
                                                                                                                      doby 

 
Mladší žáci A: 
 
Lokomotiva – Slatina B   neděle 19.9.2021 v 16.30 hod. 
Medlánky B – Líšeň U13B   sobota 2.10.2021 v 10.00 hod. 
Zbrojovka – Lískovec/Bosonohy  pátek 15.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                   dle TL 
Zbrojovka – Lokomotiva   pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                    dle TL 
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Starší přípravka A: 
 
Sparta A – Líšeň U11   sobota 9.10.2021 v 13.30 hod.  
Sparta B – Kohoutovice   sobota 16.10.2021 v 13.00 hod.  
Sparta A – Bystrc    sobota 16.10.2021 v 13.00 hod.  

 
Starší přípravka B: 

 
Bystrc B – Líšeň U10A   sobota 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                      dle TL 
Bystrc B – Řícmanice   pátek 29.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                    dle TL 

 
Starší přípravka C: 
 
Chrlice – Start B    pátek 17.9.2021 v 17.00 hod. - opraven čas  
                  dle TL 
Chrlice – Líšeň U10B   pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                    dle TL 
Obřany – St. Lískovec   pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                    dle TL 
Chrlice – Řečkovice U11   pondělí 25.10.2021 v 16.00 hod.  

 
Starší přípravka D: 
 
Slatina B – MCV    pátek 24.9.2021 v 17.00 hod. - opraven čas dle  
                                                                                                                  TL 
Slatina B – Lokomotiva   pátek 8.10.2021 v 16.30 hod. - opraven čas dle    
                                                                                                                  TL 
Nový Lískovec – Slatina B   pátek 15.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas  
                                                                                                                    dle TL 
Lokomotiva – Tuřany   pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas  
                                                                                                                    dle TL 
Slatina B – Lelekovice   pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas  
                                                                                                                    dle TL 

 
Mladší přípravka A: 
 
Slatina – Medlánky    pátek 15.10.2021 v 16.00 hod. – opraven čas   
                                                                                                                    dle TL 
Slovan – MS Brno    pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas  
                                                                                                                    dle TL 
Slovan – Slatina    pátek 29.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas  
                                                                                                                    dle TL 

 
Mladší přípravka B: 
 
Lokomotiva – Řečkovice B  pátek 24.9.2021 v 16.30 hod. - opraven čas  
                                                        dle TL  
Lokomotiva – Líšeň U8A   pátek 8.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas  
                                                        dle TL 
 
 

 



 

Mladší přípravka C: 
 
Bosonohy – Start B    úterý 28.9.2021 v 17.00 hod. - opraven čas  
                                                                                                                 dle TL 
Bosonohy – Obřany   pátek 8.10.2021 v 16.30 hod. - opraven čas  
                                                                                                                  dle TL 
Žebětín – Start B    pátek 15.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas    
                                                                                                                   dle TL 
Chrlice – Bosonohy    pátek 15.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas     
                                                                                                                    dle TL 
Bosonohy – ČAFC    pátek 22.10.2021 v 16.00 hod. - opraven čas   
                                                                                                                    dle TL 
Chrlice – Soběšice    pondělí 25.10.2021 v 16.00 hod. 

 
 

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 

3. ŘPS + plánky hřišť 
 
Od níže uvedeného klubu nemá STK platný ŘPS a plánky hřišť.  
STK žádá o doručení T. ihned. 
 
Slatina 
 

4. Informace pro kluby - uzávěrka komunikace ve Slatině: 
 
Z důvodu opravy kanalizace ve Slatině je možný příjezd ke stadionu, dle informace od 
FK Slatina následovně: 
 
Příjezd je možný pouze jak z dálnice, exit 209, ulice Řípská a odbočit doprava na ulici 
Šmahova nebo příjezd od Brna, ulice Řípská a odbočit doleva na ulici Šmahova. 
 
Potom pokračujte stále rovně ulicí Šmahova na ulici Kikerleho, kde odbočíte doleva a po 
cca 80 m budete u vchodu na hřiště, kde je možné parkovat. 
 
Na ulici Šmahova jsou zákazy vjezdu, ale pro účastníky sportovních zápasů je vjezd 
povolen.  
V případě zastavení Policií ČR oznamte, že jedete na sportovní utkání v areálu 
Sportovního klubu Slatina. 
 
Příjezd po ulici Tuřanka není možný.  
Příjezdy přes Slatinu ať už z Přemyslova náměstí nebo směrem od Líšně nyní není 
možný. 
 
Oprava potrvá do konce listopadu, tedy toto omezení je platné do konce podzimní části 
sezóny 2021/22. 
 

 
 
 
 



 

5. Informace pro kluby: 
 

 STK žádá kluby o včasné nahrání soupisek družstev do IS FAČR (dle §10 bod 4 
 SŘF) a na včasné zaslání seznamů sdružených družstev. (čl. 12 RFS) 
 

 STK upozorňuje kluby na čl. 8 bod 4 a 5 RFS pro SR 2021/2022 – při porušení 
 daných bodů může  dojít k nezahájení utkání.  

  STK upozorňuje kluby, že bude toto vyžadováno u všech soutěží bez výjimky a  
  bude rozhodčím kontrolováno.  
  Označit hlavního pořadatele barevnou vestou s nápisem „hlavní    
  pořadatel“.  

 

 Líšeň – hřiště v Tvarožné – mladší žáci sk. B – hráči týmu Líšeň U12B budou 

 hrát svá domácí utkání v Tvarožné.  

 Hostující tým má možnost požádat o finanční  kompenzaci za dopravu ve výši 

 210,- Kč za odehrané utkání. Kopii žádosti zašle soupeř v kopii na STK MěFS.  

 
 

Zprávy DK: 
 

    Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže: 
 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317 
 
 

Libor Charvát 
sekretář MěFS 

 
 
 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317

