
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 
Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 1. února 2022 (č. 12) 

Přítomni členové VV: Šotek, Hradecký, Blažej, Střížka, Kozák, Malý 

Omluven: Kříž 

Host: Nidrle                                 

Program:  

1) Zprávy z komisí 

2) Organizační záležitosti 

3) Měsíčník „Fotbalové Jičínsko“  

4) Termíny zasedání VV OFS v 1. pololetí 2022 

5) Diskuze a závěr 

Zprávy z komisí: 

KM + TMK 

1) O víkendu 15. – 16. ledna 20022 proběhlo úspěšně další školení a doškolení trenérů licence C, 

kterého se zúčastnilo 22 nových trenérů a 40 trenérů si licenci prodloužilo, VV OFS schválil 

celkové vyúčtování a provedené úhrady za lektorné, pronájem a stravování 

2) Nejen na základě připomínek účastníků se VV OFS zabýval lektorskou činností během školení 

trenérů, kdy nerozumíme tomu, proč celý víkend má na starost pouze jeden lektor, který denně 

učí sám spoustu hodin a ztrácí se tím lektorský efekt. Žádáme proto GTM KFS a KM FAČR 

zabývat se touhle připomínkou také za účelem suverenity jednotlivých OFS ohledně organizace a 

průběhu školení, VV OFS nabízí spolupráci k těmto problematickým bodům 

3) Proběhla realizace již dříve schváleného pořízení a nákupu sportovních souprav pro trenéry 
výběrů OFS a uhrazení faktury, jednotlivým trenérům bude předáno na schůzi KM+TMK 7. 2. – 
Z: Kříž  

4) Gestor komisí Mgr. Vladimír Blažej navrhl, a VV OFS schválil, doplnění složení trenérského 

obsazení jednotlivých výběrů a členů komise TMK o nové členy, kterými jsou: Jakub Taneček, 

Daniel Wojcik, Tomáš Sedláček 

5) VV OFS pověřuje KM+TMK k uspořádání schůzky s novým GTM OFS HK p. Novickým za 

účelem zjištění případné spolupráce – Z: Blažej, Malý, Kříž 

6) Do konce února je nutné zaslat žádosti o příspěvek z NF KFS na konání mládežnických akcí 

v roce 2022 – Z: Šotek 

7) VV OFS bere na vědomí, ale nesouhlasí, se způsobem nové formy a realizace podpory z NF KFS 

pro trenéry okresních soutěží. Vyslovujeme nesouhlas s kreditním podhodnocením praktické 

části vzdělávání oproti teoretické přípravě trenéra a nesouhlasíme s velmi brzkým termínem 

přihlášení do projektu. Přesto apelujeme na organizační pracovníky oddílů, aby tomuto bodu 

věnovali dostatečnou pozornost a přihlásili své trenéry do konce února 2022. 



STK 

1) Termín zadávání hlášenek pro Jaro 2022 je do 17. 3. 2022, termín zaslání přihlášky do jarní 

soutěže starší a mladší přípravky je do 31. 3. 2022 

2) Bude snaha projednat s OFS Semily nejen spolupráci v mládežnických soutěžích 2022/2023, ale 

také budeme chtít znát jejich názor na spolupráci v soutěži dospělých, zejména pak ve III. třídě – 

Z: Šotek, Blažej, Kozák 

KR 

1) Byla zahájena online příprava rozhodčích, v současné době rozhodčí absolvují druhý pravidlový 

test a další náplň bude následovat dle časového harmonogramu zaslaného R v předstihu, zároveň 

se KR zabývá přípravou semináře, který by se měl uskutečnit v sobotu 26. března 

2) KR připravuje náborový leták pro případné nové zájemce o licenci M, bude zasláno do konce 

února 2022 na emailové adresy hráčů získané z klubů, bohužel ne všechny oddíly si s tím dali 

dostatečnou práci ve snaze pomoct zlepšit problematiku kvantity rozhodčích 

3) KR konstatuje, že nyní nemáme žádného R pro nahlášení do soutěží KFS 

4) Opět bude snaha dohodnout se s oddíly na změně termínů utkání v návaznosti na obsazenost 

rozhodčími, v opačném případě se pokusíme využít možnosti nařízení utkání ve spolupráci s STK 

 

Organizační záležitosti: 

 
1) OFS hospodařil v roce 2021 se ziskem 3.340,- Kč a povedlo se de facto naplnit plánovaný 

vyrovnaný rozpočet i přes některé vyšší výdaje, než byl předpoklad, zejména pak při vyplacení 
bonusů za pořízení bezpečné branky, kdy byl předpoklad dotace ve výši 60.000,-, ale nakonec 
oddíly pořídily 9ks bezpečných přenosných branek a dotace byla poskytnuta v celkové výši 
90.000,- Kč /9x 10.000,-Kč/, disponibilní zůstatek pro rok 2022 k 31. 12. 2021 byl zhruba 
313.000,- 

 
2) Předseda OFS informoval o některých detailech ze setkání předsedů OFS s předsedou FAČR 

Petrem Fouskem a generálním sekretářem FAČR Michalem Valterem v Náchodě 14. ledna 2022, 
zásadním problémem jsou finance a jejich nejistota s ohledem na provizorní rozpočet vlády, což 
se také může odrazit do financování okresů, kdy není jasné, kdy případná dotace z NSA dorazí a 
v jaké výši to bude, celkově se FAČR snaží najít spoustu úsporných opatření 

 
3) VV OFS pro správnost účtování a odstranění nedostatku zjištěným RK dodatečně uvádí do 

zápisu schválení nákupu dresů pro potřebu konání Memoriálu Karla Medlíka, kdy tyto dresy jsou 
majetkem OFS a budou používány pro zápasové ustrojení hráčů jednoho z mužstev, dále VV 
doplňuje, že byl schválen tisk časopisu „Fotbalové Jičínsko“ v papírové podobě, a to přesně 5ks 
měsíčně pro potřeby předsedy a místopředsedy OFS při kontaktu s partnery a dalšími 
osobnostmi, v původním termínu schválení těchto 2 bodů výše uvedených to bohužel v zápisu 
z jednání VV bylo opomenuto uvést 

 
4) Během nejbližšího setkání se zástupci klubů /12, března/ bude také provedeno faktické potvrzení 

/podpis formuláře/ o převzetí reklamních bannerů „Fotbalové Jičínsko“, bannery jsou oddíly 
povinny umístit na viditelném místě v areálu svého stadionu 

 
5) Předseda OFS informoval členy VV, že se zúčastnil 24. ledna 2022 VH USJ, na které byl námi 

navržený p. Zbyněk Materna zvolen jako zástupce OFS členem do VV USJ. 
 



6) VV OFS schválil Inventární komisi, která provede inventarizaci majetku do příštího zasedání VV.  
Z: Sádlová, Stehlík, Bičiště 

 
7) Upozorňujeme všechny oddíly i jednotlivce na povinnost uhradit členské příspěvky FAČR do 

konce února 2022 
 

8) VV OFS bere na vědomí a kvituje informaci o zrušení povinnosti mít v IS FAČR ověřený email 
u každého člena, hráče, funkcionáře apod. 

 
9) VV OFS bere na vědomí a kvituje schválené návrhy našich zástupců na jejich ocenění v rámci 

Galavečera KFS v Náchodě 14. dubna 2022, jejich účast zajistí p. Machačka, člen VV KFS 
 
10) VV OFS připomíná klubům záležitosti ohledně nahlášení nových rozhodčích a klubových 

rozhodčích nejen za účelem možnosti získání dotace /viz zápis VV OFS č. 11 ze dne 23.11.2021/ 
 

a) Každý oddíl bez rozdílu soutěže, nahlásí do 28. února 2022 alespoň jednu osobu ve věku 18 
– 35 let, která bude mít zájem stát se aktivním rozhodčím od Jara 2022 /tedy vč. Jičína/ 

 
Bonus: 

Za každého nového R okamžitý bonus pro oddíl 3.000,- Kč, pokud pravidelně odřídí Jaro 
2022 a sezónu 2022/2023, další bonus 3.000,- Kč 
 

b) Každý oddíl nahlásí do 31. března 2022 minimálně jednu osobu ve věku starší 18 let, která 
bude proškolena a v případě potřeby bude vykonávat v rámci domácích i venkovních utkání 
funkci AR /klubový rozhodčí/. Oddíly hrající krajské soutěže mohou využít osob 
nahlášených na KFS, pokud se zúčastní našeho školení a budou případně připraveni na obě 
soutěže 

Bonus: 
Oddíl, který klubového rozhodčího nahlásí, získá slevu ve výši 3.000,- Kč na startovném na 
sezónu 2022/2023 ze stanovené výše 

 
11) VV OFS se zabýval uspořádáním semináře klubů před jarem 2022 a dospěl k těmto závěrům, 

které jsou pro kluby závazné a mají povinnost se zúčastnit následovně: 
 
Semináře konaného v sobotu 12. Března 2022 v Hlušicích se zúčastní 2-3 funkcionáři 
/nejlépe org. pracovník a trenéři/ a 2-3 hráči kategorie mužů, tedy 5-6 zástupců těchto klubů:  
 
08:00 – 12:00 Dětenice, Libáň, Kopidlno, Žlunice, Jičíněves  
08:00 – 12:00 Češov, Žeretice, Podhradí, Milíčeves, Nemyčeves 
Oběd – společný pro všechny účastníky 
13:00 – 17:00 Sobotka, Robousy, Železnice, Valdice, Libuň  
13:00 – 17:00 Lužany, Chomutice, Nová Paka, L. Bělohrad, Miletín 

 
bližší informace obdrží organizační pracovníci emailem – Z: Šotek 
Náplní bude proškolení z PF, první pomoci, organizace soutěží, mládežnický fotbal v okrese, 
kluboví rozhodčí a další témata 

 
Měsíčník „Fotbalové Jičínsko“  

Po krátké zimní pauze vyjde první číslo roku 2022 na konci února 
 
 
 
 



Termíny zasedání VV OFS v 1. pololetí 2022 
 
Úterý 01. Března – USJ Jičín  
Úterý 29. Března – místo bude upřesněné  
Úterý 26. Dubna – místo bude upřesněné  
Úterý 24. Května – místo bude upřesněné 
Úterý 21. Června – místo bude upřesněné 
  
 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 
 
 
 

                                         

                                                                  

 

                           


