
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 29. března 2022 (č. 14) 

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

Omluven: Malý 

Host: Nidrle                                 

Program:  

1) Zprávy z komisí 

2) Organizační záležitosti   

3) Diskuze a závěr 

Zprávy z komisí: 

KR 

1) Seminář rozhodčích a delegátů OFS Jičín se uskutečnil v sobotu 26. 3. na hřišti v Hořicích, VV 
schválil úhradu za pronájem hřiště a za poskytnutí videotechniky pro praktickou část semináře 
včetně úhrady občerstvení a obědů 

 
2) Byli proškoleni 4 noví rozhodčí – Jakub Dlabola, Martin Kiec, František Vlach a Ondřej 

Žďárský 
 

3) VV OFS schválil předloženou Nominační listinu R a DFA pro Jaro 2022 
 

4) KR neeviduje žádnou vetaci R pro jarní část soutěží 
 

5) KR děkuje všem oddílům, které spolupracují a změnili si po dohodě termín začátku utkání 
s ohledem na obsazenost soutěží rozhodčími, prozatím díky tomu není nutné někomu změnu 
termínu nařizovat 

 
6) Proškolení oddílových rozhodčích se bude konat v neděli 10. 4. od 14:00 hodin v Jičíně 

 
KM + TMK 

 
1) V neděli 27. 3. se uskutečnil 1. ročník turnaje starších žáků U15 pro nejúspěšnější mužstva 

podzimní části, schválen nákup a uhrazení faktur za pronájem hřiště, pohárů a medailí 
 

2) Ve středu 30. 3. se v Jičíně od 16 hodin sehraje přátelské utkání mezi výběrem OFS U17 a 
výběrem Mladé Boleslavi U16 

 
3) Opět upozorňujeme oddíly, že do 31. 3. je termín na přihlášení svých trenérů za účelem získání 

příspěvku od Nadačního fondu KFS 
 

4) Od 1. 4. oficiálně nastupuje do funkce okresního GTM p. Josef Čistecký, který už spolupracuje 
s KM+TMK 

 
 

 



5) 14. 4. proběhne ve Vamberku turnaj výběrů OFS U17 Memoriál Josefa Šurala, nominace hráčů, 
doprava na utkání a objednání obědových balíčků bude včas zajištěno /zodpovídá Čistecký, 
Blažej a Malý/ 

 
6) 21. 4. se uskuteční v Jičíně Středoškolský pohár Jičínska, organizační záležitosti zajistí Blažej, 

Čistecký, Malý/ 
 

7) Do příštího zasedání VV bude zpracován přehled účasti trenérů na jednotlivých akcích tréninků, 
výběrů OFS, přátelských utkáních apod. za soutěžní ročník 2021/2022 /zodpovídá Blažej, Kříž/ 

 
8) VV schválil podporu klubů za účast svých hráčů v jednotlivých výběrech OFS ve výši 200,- Kč 

na hráče, předpokládaná celková výše dotace je 25.000,- Kč za sezónu 
 

STK 

1) Do 31. 3. je termín přihlášení přípravek a předpřípravek pro jarní část soutěží, nyní evidujeme 
tyto počty přihlášených: SP 15, MP 7, předpřípravky 7 – 8 mužstev 
 

2) VV OFS schválil tzv. „Volný start“ hráčů od sezóny 2022/2023, bližší informace obdrží kluby 
před sezónou 

 
 

Organizační záležitosti: 

 

1) Seminář klubů hodnotí VV jako velmi dobrý, schválena úhrada faktury za pronájem učeben a 
obědy. Nezúčastnili se pouze zástupci L. Bělohrad, když po potvrzení účasti se omluvili na 
poslední chvíli skrz neočekávané zdravotní a rodinné problémy 
 

2) Proběhne další schůzka se zástupci OFS Semily, termín bude upřesněn /zajistí Šotek/ 
 

 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v úterý 26. dubna od 16:30 v budově USJ Jičín 
 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 
 
 
 

                                         

                                                                  

 

                           


