
 

                                                 
 

                                             
 

Zápis ze společného jednání Komise mládeže a Trenérsko-metodické komise OFS 
Jičín ze dne 09. 06. 2022 – místo konání klubové zázemí stadionu Hořice 
 
PŘÍTOMNI:  
Daniel Malý (předseda KM), Václav Horák, Pavel Obermajer (členové KM) 
Jaroslav Kříž (předseda TMK), Marek Macák, Jan Rozsévač (členové TMK) 
Vladimír Blažej (gestor KM a TMK), Jan Šotek (předseda OFS) 
OMLUVENI: 
Milan Stehlík, Štěpán Zeman, Josef Čistecký (GTM) 
HOSTÉ: 
Pavel Krois (Jiskra Hořice) 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
01. Zrušení kempů mládeže OFS Jičín 
02. Soutěže OFS Jičín – stanovisko 
03. Koncepce výběrů OFS Jičín v soutěžním ročníku 2022/23 + obsazení trenérů výběrů OFS Jičín 
v soutěžním ročníku 2022/23 
04. Návrh OFS Jičín na koncepci soutěže výběrů U-17 a U-15 v Královéhradeckém kraji 
05. Přípravy a srazy výběrů OFS Jičín v soutěžním ročníku 2022/23 
 
01. Zrušení kempů mládeže OFS Jičín 
KM a TMK OFS Jičín rozhodly o zrušení plánovaných kempů ve dnech 24-26. 06. 2022 pro výběry U-
11, U-12, U-15 a U-17 z důvodů: 
a) nízký počet přihlášených hráčů 
b) špatná komunikace s většinou klubů (nutno řešit na aktivu klubů OFS Jičín) 
c) nízká efektivita ve vztahu k nákladům 
 
02. Soutěže OFS Jičín – stanovisko 
KM a TMK OFS Jičín podpořily soutěže mládeže OFS Jičín v soutěžním ročníku 2022/23 
a) společný přebor U-17 (10+1) pro OFS Semily a OFS Jičín (možnost startů 3 hráčů ročníku narození 
2005 a realizace volného startu hráčů z klubů bez této kategorie v klubech účastnících se této soutěže – 
soutěž bude řídit OFS Jičín)  
- soutěž bude doplněna Pohárem OFS 
 
b) společný přebor U-15 (8+1) pro OFS Semily a OFS Jičín (možnost startů 3 hráčů ročníku narození 
2007 a realizace volného startu hráčů z klubů bez této kategorie v klubech účastnících se této soutěže – 
soutěž bude řídit OFS Jičín)  
- soutěž bude doplněna Pohárem OFS 
 
c) společný přebor U-13 (7+1) pro OFS Semily a OFS Jičín (možnost startů 2 hráčů ročníku narození 
2009 a realizace volného startu hráčů z klubů bez této kategorie v klubech účastnících se této soutěže – 
soutěž bude řídit OFS Semily) 
 
d) vlastní přebor U-11 (5+1) OFS Jičín (možnost startů dvou starších hráčů 2011 na základě výjimky, 
tito hráči nesmí pak hrát za mladší žáky – soutěž bude řídit OFS Jičín)  
- soutěž bude doplněna Svátkem kopané U-11 v červnu 2023 
 
e) vlastní přebor U-09 (4+1) OFS Jičín (možnost startů dvou starších hráčů 2013 na základě výjimky, 
tito hráči nesmí pak hrát za starší přípravku – soutěž bude řídit OFS Jičín)  
- soutěž bude doplněna Svátkem kopané U-9 v červnu 2023 
 



f) soutěž fotbalových školiček – volná soutěž organizovaná OFS Jičín 
 
g) Středoškolský pohár OFS Jičín a středoškolská futsalová liga OFS Jičín 
     - účast středních škol – termíny září 2022, duben 2023 
     - termíny listopad (prosinec 2022) a leden (únor) 2023 
 
03. Koncepce výběrů OFS Jičín v soutěžním ročníku 2022/23 
KM a TMK OFS Jičín stanovily koncepci výběrů OFS v soutěžním ročníku 2022/23: 
a) výběry U-9 a U-10 nebude OFS Jičín realizovat – stanovisko OFS Jičín je v tomto směru 
konzistentní a považuje činnost hráčů v reprezentacích OFS v těchto věkových kategoriích za 
předčasný 
 
b) výběr OFS U-11 – trenéři Josef Čistecký, Milan Stehlík, návrh Aleš Gaubman, vedoucí a gestor 
Daniel Malý 
  
c) výběr OFS U-12 – trenéři Marek Macák, Jan Rozsévač, vedoucí a gestor Daniel Malý  
 
d) výběr OFS U-15 – trenéři Václav Horák, Daniel Wojcik, návrh Štěpán Zeman, Tomáš Bango, 
vedoucí a gestor Vladimír Blažej  
 
e) výběr OFS U-17 – trenéři Josef Čistecký, Jakub Taneček, Pavel Obermajer, vedoucí a gestor 
Vladimír Blažej 
  
f) výběr OFS U-13 – OFS Jičín bude výběr realizovat v případě, že bude KFS ustavena soutěž pro tyto 
výběry 
 
04. Návrh OFS Jičín na koncepci soutěže výběrů U-17 a U-15 v Královéhradeckém kraji 
Důvodová zpráva: 
- možnost zavést výběr U-15 v rámci paralelních dvojzápasů 
- hrací dny středy s využitím umělých trav v klimaticky rizikovém období 
- hrací začátky 17.00 (U-15) a 17.00 (U-17), případně úprava směrem dopředu 
- hrací doba pro U-17 v současném modelu 240 minut, v tomto modelu 360 minut 
- ekonomická efektivita (případné rozdělení 36 000 Kč mezi okresy) a předpokládaná logistická    
  vstřícnost okresů k sobě 
- celkem čtyři dvojutkání každého OFS v rámci pěti kol 
 
MODEL: 
středa 14. září 22 
OFS Trutnov – OFS Jičín   OFS Rychnov – OFS Náchod 
 
středa 28. září 22 
OFS Jičín – OFS Hradec Králové  OFS Náchod – OFS Trutnov 
 
středa 26. října 22 (UMT) 
OFS Hradec Králové – OFS Rychnov OFS Náchod – OFS Jičín 
 
Středa 05. dubna 23 
OFS Hradec Králové – OFS Náchod  OFS Rychnov – OFS Trutnov  
 
Středa 19. dubna 23 
OFS Jičín – OFS Rychnov   OFS Trutnov – OFS Hradec Králové 
 
Vítěz postupuje do další fáze Memoriálu Josefa Šurala U-17, pokud KM FAČR zareaguje na poptávku 
U-15, budeme připraveni. 
 
05. Přípravy a srazy výběrů OFS Jičín v soutěžním ročníku 2022/23 
KM a TMK OFS Jičín stanovily srazy výběrů OFS na první týdny v měsíci září 2022, přesné termíny 
budou stanoveny na jednání komisí 23. 06. 2022. 
Marek Macák a Josef Čistecký byli pověřeni zpracováním seznamu hráčů výběrů OFS Jičín pro ročník 
2022/23. 



ÚKOL: 
Seznam potenciálních hráčů výběru OFS U-11 (ročník 2012) a U-12 (ročník 2011) - zpracuje Marek 
Macák a Jan Rozsévač 
Seznam potenciálních hráčů výběru OFS U-15 (ročník 2008, 2009) - zpracuje Václav Horák a Josef 
Čistecký 
Seznam potenciálních hráčů výběru OFS U-17 (ročník 2006, 2007) - zpracuje Josef Čistecký 
 
Prosím, abyste prošli zápisy, využili svých pozorování a informací. Seznamy s ročníky narození a s 
klubovou příslušností prosím zaslat do příští komise, která se má konat 23. června 2022 po jednání VV 
OFS od 18.30 v Jičíně. 
 
 
Jaroslav Kříž v. r.   Daniel Malý v. r.  Vladimír Blažej v. r. 
předseda TMK   předseda KM   gestor TMK a KM 

 

 

  

                                         

                                                                

 

                            


