
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 1. března 2022 (č. 13) 

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

Omluven: Blažej 

Host: Nidrle                                 

Program:  

1) Organizační záležitosti a zprávy z komisí  

2) Diskuze a závěr 

Organizační záležitosti a zprávy z komisí: 

1) Na Nadační fond KFS byly odeslány žádosti o dotaci na turnaje předpřípravek a na pořádání 
kempu U11 – U13 a kempu U15 a U17 
 

2) Schválen nákup 75ks učebnic Fotbal – Učebnice pro trenéry mládeže (4-13 let), které budou 
použity postupně na další školení trenérů licence C pro nové absolventy 
 

3) Schválen nákup 75ks odznaků rozhodčích s novým logem FAČR 
 

4) Schválen tisk 100ks letáků na nábor rozhodčích včetně grafických úprav, náborový leták byl 
zveřejněn na internetu a Facebooku OFS a zaslán na získané emaily hráčů. Dále bude 
distribuován do středních škol v rámci okresu a v neposlední řadě je obdrží oddíly a budou mít 
povinnost je vyvěsit na viditelném místě v rámci svého hřiště a také v jednotlivých kabinách 
hráčů 

 
5) Seminář rozhodčích a delegátů OFS Jičín se uskuteční v sobotu 26. 3. na hřišti v Hořicích, VV 

schválil následnou úhradu za pronájem hřiště a za poskytnutí videotechniky pro praktickou část 
semináře včetně úhrady občerstvení a obědů 

 
6) Předseda OFS se v pátek 4. 3. zúčastní setkání předsedů KFS a OFS v Praze 

 
7) Byla dokončena Inventura majetku 

 
8) VV OFS je zklamán dosavadní takřka nulovou aktivitou oddílů s pomocí získání nových 

rozhodčích nebo nahlášením klubových rozhodčích, což doposud bylo na bázi dobrovolnosti a 
s možností získání dotací a bonusů 

 
9) VV OFS kvituje, že novým GTM OFS by se měl stát Josef Čistecký s nástupem od 1. 4. 2022 

 
10) Na Cenu Dr. Jíry navrhuje VV OFS – p. Oldřich Gottvald a p. Luboš Stryal, podléhá dalším 

schválením VV KFS 
 

11) 6. 3. se výběr U11 zúčastní ZHL v Hostinném, nominace i autobusová doprava zajištěno 
 

 
 



 
12) VV OFS schválil předběžný rozpočet na rok 2022, který počítá opět s vyrovnanými příjmy a 

výdaji ve výši 600.000,- Kč, k úpravě a realizaci může dojít v průběhu roku zejména na základě 
obdržené dotace od FAČR /NSA/ 

 
13) VV OFS schválil dohodu s USJ ve stejné podobě jako doposud, první platba ve výši 25.000,- Kč 

bude uhrazena v průběhu března 2022  
 

14) Upozorňujeme kluby a jednotlivce, kteří nestihli uhradit členství FAČR na rok 2022 do konce 
února, že mají možnost to napravit do 15. 3., po tomto termínu dojde k jejich vymazání 
z databáze členství FAČR 

 
15) VV OFS schválil podobu mládežnických soutěží 2022/2023, kterou projednala i KM + TMK a 

bude oddílům představena na semináři 12. března 
 

16) Ve čtvrtek 3. března se uskuteční v N. Pace schůzka společně se zástupci s OFS Semily 
s ohledem na spolupráci v sezóně 2022/2023  

 
 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v úterý 29. března od 16:30 v budově USJ Jičín 
 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 
 
 
 

                                         

                                                                  

 

                           


