ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Hradská 854, 760 01 Zlín
Tel.: 577 019 393 | Fax: 577 222 783 | Email: lukas@kfszlin.cz

Vážení fotbaloví funkcionáři,
Ve Zlínském kraji je stále celá řada fotbalových hracích ploch vybavena starými tréninkovými
brankami, které jsou často vyrobeny svépomocí fotbalových nadšenců většinou z těžkých
ocelových trubek a jsou pouze položeny na zemi bez jakéhokoliv zajištění. Pád takových
branek způsobil v minulosti vážné zranění dětí, v několika případech došlo dokonce k
tragickým událostem. Kombinace nebezpečných konstrukcí a situací, že branky většinou
zůstávají i po skončení tréninkových jednotek volně přístupné pro děti, představuje
„časovanou bombu“.
Tento stav vedl ke spuštění projektu BEZPEČNÁ BRANKA, který přináší Zlínský kraj ve
spolupráci se Zlínským krajským fotbalovým svazem. Cílem projektu je vybavit bezpečnými
brankami všechny kluby na území Zlínského kraje, které mají jedno a více mládežnických
mužstev v kategoriích přípravek a žáků v okresních, krajských a moravských soutěžích.
O spuštění projektu Bezpečná branka byly oddíly informovány na aktivu oddílů Zlínského KFS
dne 15. února 2014. Nyní se obracíme na oddíly s konkrétní nabídkou branky a způsobem
jak oddíl může získat bezpečné branky:


do 31. března 2014 musí oddíly závaznou žádostí (přihláškou) písemně projevit zájem
o bezpečné branky, na tomto základě bude Zlínský KFS znát celkový počet
požadovaných branek, což je nutné pro vypsání výběrového řízení. Formulář žádosti
(přihlášky) je součástí příloh.



branky jsou z lehkých pevných materiálů o rozměrech 5 x 2 m, kompletně svařené.



součástí dodávky branek jsou i sítě a doprava do místa sídla klubu.



cena jednoho kusu branky je v rozmezí 15.000 – 18.000,- Kč včetně DPH



konečná cena bude stanovena až po vysoutěžení dodavatele v předpokládaném
termínu do 30.4 2014.



Termín dodání branek fotbalovým klubům srpen - září 2014.



jedna branka je hrazena z prostředků Zlínského kraje a bude oddílu předána na
základě darovací smlouvy



druhá branka bude uhrazena z prostředků klubu, obecního či městského úřadu, popř.
sponzora a bude dodána na základě kupní smlouvy.



v měsíci dubnu 2014 budou oddíly seznámeny s počtem žadatelů.
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případné dotazy směřujte na sekretáře Zl KFS p.Radovana Lukáše – 604 762 224
Vážení funkcionáři,

z pozice předsedy Zlínského KFS bych vás chtěl požádat o využití této jedinečné
nabídky, která velmi výrazným způsobem zvýší bezpečnost našich mladých hráčů na
všech fotbalových hřištích ve Zlínském kraji a vašim mládežnickým trenérům usnadní
jejich práci v rámci tréninkových jednotek a fotbalových utkáních na několik let
dopředu.

s pozdravem

Vlastimír HRUBČÍK
předseda Zl KFS
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