
 

                                                 

 

                                             

 
Zápis ze společného jednání Komise mládeže a Trenérsko-metodické komise OFS 
Jičín ze dne 07. 02. 2022 – místo konání klubovna stadionu SK Jičín 
 
PŘÍTOMNI: 
Daniel Malý (předseda KM), Milan Stehlík, Pavel Obermajer, Václav Horák (členové KM) 
Jaroslav Kříž (předseda TMK), Marek Macák, Jan Rozsévač, Josef Čistecký (členové TMK) 
Vladimír Blažej (gestor KM a TMK)  
OMLUVENI: Štěpán Zeman 
 
A. PROGRAM JEDNÁNÍ: 
01. Personální obsazení GTM OFS Jičín – aktuální stav 
02. Zhodnocení seminářů a školení trenérů licence C 15. 01. 22 Hlušice 
03. Podpora mládežnických trenérů, stanovení termínu registrace 
04. Příprava výběru U-11 halový turnaj KFS v Hostinném 
05. Směrnice FPAM k podpoře mládežnických akcí 
06. Partnerství OFS Jičín a FK Mladá Boleslav – teze 
07. Personalistika komisí a trenérské obsazení výběrů OFS 
08. Školení trenérů dorostenecké kategorie 2022 
09. Ekonomický blok 
10. Diskuze  
11. Termínový kalendář OFS Jičín pro jaro 2022 
 
PŘÍLOHY:  
-0- 
 
01. Personální obsazení GTM OFS Jičín – aktuální stav 
- KM a TMK vzaly na vědomí probíhající jednání s Josefem Čisteckým s tím, že konečné 
personální rozhodnutí je termínováno 15. 02. 2022, toto personální řešení komise OFS plně 
podporují 
- v případě neobsazení této pozice Josefem Čisteckým bude zahájeno další jednání 
s odpovědnými činovníky FAČR a KFS  
 
02. Zhodnocení seminářů a školení trenérů licence C 15. 01. 22 Hlušice 
- KM a TMK OFS Jičín vzaly na vědomí počet trenérů (22 základní školení a 40 doškolení 
licence C) a tento stav zhodnotily jako velmi pozitivní 
- KM a TMK OFS Jičín vzaly na vědomí pozitivní hodnocení akce předsedou TMK 
Jaroslavem Křížem 
- KM a TMK OFS Jičín žádají odpovědné činovníky o pestřejší personální výběr lektorů 
základního školení a nepovažují realizaci školení jedním lektorem za didakticky a 
pedagogicky vhodný stav 
 
03. Podpora mládežnických trenérů, stanovení termínu registrace 
- KM a TMK vzaly na vědomí systém podpory mládežnických trenérů v roce 2022 
z prostředků Nadačního fondu a kladně přijely termín registrace 31. 03. 2022 
- KM a TMK se shodly na budoucí podpoře kreditního systému s tím, že nadále podporují 
zvýšení počtu kreditů pro trenéry vedoucí výběry OFS z důvodu jednoznačné realizace 
praktické činnosti trenéra v jiné reálné pozici než klubové 
PODROBNÉ INFORMACE: https://www.khfotbal.cz/zpravy/detail/3711/ 
04. Příprava výběru U-11 halový turnaj KFS v Hostinném 
- KM a TMK pověřily trenéry výběru OFS Jičín U-11 Marka Macáka a Jana Rozsévače 
nominací výběru na tuto akci (počet hráčů 8 + 2 náhradníci + 2 gólmani), nominace bude 
zaslána místopředsedovi OFS do 21. 02. 2022 a následně bude zveřejněna a rozeslána 



- autobus zajistí místopředseda OFS (nástupní místo Jičín, poté Hořice, Lázně Bělohrad, 
Nová Paka – Hostinné) 
- výběr U-10 OFS Jičín v souladu se svou koncepcí nebude realizovat  
 
05. Směrnice FPAM k podpoře mládežnických akcí 
- KM a TMK vzaly na vědomí Směrnici FPAM a vyzývají kluby, které mládežnické akce 
pořádají, k žádostem o případný příspěvek 
PODROBNÉ INFORMACE: https://www.khfotbal.cz/zpravy/detail/3713/ 
 
06. Partnerství OFS Jičín a FK Mladá Boleslav – teze 
- KM a TMK projednaly návrh FK Mladá Boleslav týkající se podpory mládežnického fotbalu a 
trenérů v OFS Jičín a odsouhlasily vstup do jednání 
- KM a TMK pověřily místopředsedu OFS realizací odpovědi na tento návrh (konfrontace 
výběrů a FK MB, případně OFS MB, účast na seminářích a školeních trenérů, podpora 
kempů OFS Jičín) 
- koordinátorem schválených akcí byl stanoven Pavel Obermajer 
 
07. Personalistika komisí a trenérské obsazení výběrů OFS 
- KM a TMK plně podpořily návrh VV OFS Jičín o případné rozšíření komisí a realizačních 
týmů výběrů OFS o Jakuba Tanečka, Daniela Wojcika a Tomáše Sedláčka, pokud dojde 
k vzájemné dohodě 
- jednáním byli pověřeni místopředseda OFS Vladimír Blažej a předseda KM OFS Daniel 
Malý 
OBSAZENÍ VÝBĚRŮ OFS pro jaro 2022 (bez případných dohod) 
U-11 – Marek Macák, Jan Rozsévač, vedoucí a garant Daniel Malý 
U-12 – Josef Čistecký, Milan Stehlík, vedoucí a garant Daniel Malý 
U-15 – Václav Horák, Štěpán Zeman, vedoucí a garant Vladimír Blažej 
U-17 – Josef Čistecký, Pavel Obermajer, vedoucí Jaroslav Daniš 
 
08. Školení trenérů dorostenecké kategorie 2022 
- KM a TMK vzaly na vědomí projekt vyhlášený KFS Královéhradeckého kraje s výhradou 
zahájení školení on line 
PODROBNÉ INFORMACE: https://www.khfotbal.cz/zpravy/detail/3712/ 
 
09. Ekonomický blok 
- KM a TMK vzaly na vědomí pozitivní zprávu předsedy KM OFS Daniela Malého o získání 
partnera na kempy talentovaných hráčů U-15 a U-17 v předpokládané hodnotě 10 000 Kč 
 
10. Diskuze  
- tématem diskuze byla problematika dorostů v OFS Jičín, podpora volných startů KFS, 
jednání s OFS Semily, problematika týmů mladších dorostů OFS Jičín (účast v soutěžích 
KFS) 
- tématem diskuze byla velikost míčů v turnajích OFS Jičín přípravek, zde KM a TMK 
jednoznačně podporují realizaci akcí s míči č. 3 
- tématem diskuze byl dále požadavek TMK a KM na společnou schůzku trenérů týmů 
skupiny mistrovských turnajů s cílem sjednotit výklad pravidel a odstranění disproporcí  
 
11. Termínový kalendář OFS Jičín pro jaro 2022 
28. 02. 22 – termín úhrady členských příspěvků FAČR 2022 
06. 03. 22 – účast výběru OFS U-11 na halovém přeboru v Hostinném 
12. 03. 22 - aktiv klubů před jarem proběhne v netradiční podobě (podrobnosti sdělí klubům 
předseda OFS Jičín) 
- nemusí se zúčastnit Jičín, Hořice, Stará Paka a Javorka 
17. 03. 22 - termín zadávání hlášenek pro jaro 2022 
27. 03. 22 – výběrový turnaj U-15 pouze pro týmy přeboru OFS (Nová Paka) 
31. 03. 22 – registrace trenérů mládeže do systému podpory z NF KFS  
31. 03. 22 - možnost nahlásit své klubové rozhodčí - sleva ze startovného 2022/2023 
31. 03. 22 – termín přihlášek ST a ML přípravek pro jaro 2022 
14. 04. 22 – druhý turnaj pro výběry U-17 v Rychnově nad Kněžnou 
21. 04. 22 – druhý turnaj Středoškolského poháru OFS Jičín (stadion Jičín) 



18. 06. 22 – výběrový turnaj U-15 pro čtyři vybrané týmy (místo bude určeno) včetně hráčů 
startujících v soutěžích KFS 
24-26. 06. 22 – výběrový kemp pro týmy OFS Jičín U-15 a U-17 (místo konání Jičín) 
24-26. 06. 22 – výběrový kemp pro týmy OFS Jičín U-11 až U-13 (místo konání Hlušice, 
internátní forma) 
 
B. TRVAJÍCÍ KONCEPČNÍ ÚKOLY 
01. Vícesportovní středisko mládeže Jičín (komise 21. 04. 21) 
KM a TMK byla seznámena s vizí vzniku vícesportovního sportovního střediska mládeže 
v Jičíně s případným zapojením fotbalu SK Jičín a rozhodujících sportů v Jičíně. 
Jednáním o tomto středisku byli pověřeni předseda Km Daniel Malý a tajemník Unie sportů 
Jičínska Václav Nidrle. 
STAV: Trvá      G: Malý, Nidrle 
 
02. Aktivity KM a TMK v otázkách partnerů akcí TMK a KM OFS Jičín (komise 21. 04. 
21) 
Členové KM a TMK byli požádáni o spolupráci při získávání finančních a materiálních 
prostředků určených na pořadatelství akcí pro mládež a trenéry. 
STAV: Trvá      G: všichni členové komisí 
 
03. Návrhy pro výběry OFS U-15 a U-17 
KM a TMK se vyslovily pro tvorbu výběru v kategorii starších žáků v ročníkovém systému U-
15. Výběry OFS Jičín se zúčastní soutěže, kterou pro tyto kategorie bude případně pořádat 
Královéhradecký KFS. 
KM a TMK pověřily předsedu KM Daniela Malého průzkumem turnajů pro mládež včetně 
mezinárodních (například EUROSPORTING), kterých by se výběry OFS Jičín v těchto 
kategoriích mohly zúčastnit. 
KM a TMK zvažují případný návrh pořadatelství turnaje těchto výběrů i s účastí regionálních 
výběrů jiných územních celků. 
STAV: Trvá      G: výkonný výbor OFS Jičín 
 
04. Koncepce programu „Školní fotbal Jičínska“ 
KM schválila pořádání Středoškolského poháru OFS (podzimní a jarní kolo v daném školním 
roce) a Poháru ZŠ (postupován soutěže, případně podzimní a jarní kolo v daném školním 
roce) počínaje školním rokem 2021/2022. 
KM jmenovala manažerem školního fotbalu Pavla Obermajera, kterému uložila do 15. 06. 21 
provést průzkum zájmu škol o účast. 
STAV: Trvá (splněn první turnaj SŠ)  G: Obermajer 
 
05. Koncepce programu „Letní kemp mladých fotbalistů OFS Jičín“ 
KM schválila pořádání letního kempu mladých fotbalistů OFS Jičín, první termín stanovila v 
červnu 2022. 
KM stanovila tyto podmínky pořadatelství: 
a) stanovení místa – Jičín, Hlušice, Lázně Bělohrad, Hořice 
b) jmenování manažera letního kempu 
c) stanovení maximálního počtu a věkových kategorií účastníků 
d) ekonomické podmínky, vklady účastníků 
e) program a patron kempu 
STAV: Trvá, jednáno     G: výkonný výbor OFS Jičín 
 
 
C. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ z jednání komisí ze dne 09. 11. 21 
 
01. Problematika kategorie U-15 v rámci OFS Jičín 
STAV: Trvá, stanoveny termíny   G: výkonný výbor OFS Jičín 
 
02. Příprava výběrů U-11 a U-12 na halové turnaje KFS a další program 
STAV: zrušeno z důvodu epidemiologické situace 
 
03. Zhodnocení účasti výběru U-17 v přeboru KFS (28. 10. Vrchlabí) 



STAV: splněno, další turnaj duben 2022 
 
04. Další průběh Středoškolského poháru OFS Jičín 
STAV: splněno, další turnaj 21. 04. 2022 (místo konání Jičín tráva), členové KM a TMK osloví 
další střední školy s nabídkou účasti 
 
05. Kontrola trenérského obsazení mládežnických týmů OFS Jičín  
STAV: trvá, evidence podpory z NF KFS 
 
06. Termín konání licence „C“ a doškolení licence „C“ 
STAV: splněno 
 
07. Ekonomický blok, návrhy pro VV OFS Jičín 
 
A. Návrhy pro VV OFS Jičín 
STAV: trvá 
- KM a TMK navrhují VV OFS Jičín projednat systém dotačních titulů pro kluby, které vyšlou 
své hráče do výběrů OFS Jičín ve výši částka X/počet hráčů (týká se přeborů KFS či jiných 
turnajů pořádaných OFS či jinými subjekty) 
- KM a TMK navrhují VV OFS Jičín projednat systém přímých finančních úhrad trenérům, 
kteří připravují klubové týmy, z nichž se rekrutují hráči výběrů OFS Jičín, ve výši částka 
X/počet hráčů (týká se přeborů KFS či jiných turnajů pořádaných OFS či jinými subjekty) 
 
B. Ekonomické informace 
STAV: trvá 
- KM a TMK OFS Jičín vzaly na vědomí stanovení jednorázových odměn pro trenéry výběrů 
OFS ve výši 500 Kč za turnaj či den kempu a 300 Kč za jednorázový trénink, evidenci 
povede místopředseda OFS Jičín 
 
08. Pavel Procházka a návrh na ocenění 
STAV: splněno 
 
Další společné zasedání KM a TMK se bude konat v pondělí 07. března 2022 od 17.00 
v Nové Pace v klubovně UMT Nová Paka. 
 
 
Jaroslav Kříž v. r.   Daniel Malý v. r.  Vladimír Blažej v. r. 
předseda TMK   předseda KM  gestor TMK a KM 

  

                                         

                                                                

 

                            


