
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 26. dubna 2022 (č. 15) 

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

Omluven: Nidrle                              

Program:  

1) Zprávy z komisí 

2) Organizační záležitosti   

3) Diskuze a závěr 

Zprávy z komisí: 

KR 

 
1) Proškolení oddílových rozhodčích se zúčastnilo v neděli 10. 4. celkem 8 zájemců, všichni byli 

zaregistrováni v IS FAČR jako rozhodčí a budou vykonávat funkci AR 
 

2) Schváleno dokoupení 5ks dresů pro klubové rozhodčí  
 

3) Nově bude zapojen do funkce rozhodčího Jakub Vích 
 

KM + TMK 

 
1) 14. 4. proběhl ve Vamberku turnaj výběrů OFS U17 Memoriál Josefa Šurala, kterého se náš 

výběr bohužel nezúčastnil skrz personální nedostatek hráčů, uhrazena faktura pouze za přistavení 
autobusu, KFS bude zaslána oficiální omluva za neúčast /zajistí p. Blažej/ 

 
2) Do příštího zasedání VV bude zpracován přehled účasti trenérů na jednotlivých akcích tréninků, 

výběrů OFS, přátelských utkáních apod. za soutěžní ročník 2021/2022 /zodpovídá p. Blažej, Kříž/ 
 

3) Proběhla kontrola trenérů přihlášených do programu podpory z Nadačního fondu, výsledek 
kontroly bude zaslán na KFS /zajistí p. Šotek/ 

 
4) Účast výběrů U11 a U12 je organizačně zajištěna včetně nominací a dopravy 

 
5) VV OFS pověřuje Mgr. Blažeje a MUDr. Dana Malého jednáním s koordinátorem AŠSK ve 

vztahu fotbalu ZŠ a SŠ a celkové koordinace jednotlivých akcí v rámci okresu  
 

6) VV OFS pověřil Mgr. Blažeje zasláním dopisu a informací jednotlivým klubům ohledně práce 
s mládeží a spolupráce s OFS a také zasláním informací ohledně meziokresní soutěže U15 a U17 
s OFS Semily 

 

STK 

 
1) Finále poháru mužů se uskuteční dle dohody klubů Nemyčeves a L. Bělohrad – oslovení klubů 

zajistí p. Kozák 
 



Organizační záležitosti: 

 
1) Proběhne další schůzka se zástupci OFS Semily, termín bude upřesněn /zajistí p. Šotek/ 

 
2) Schválen nákup medicalbagu, který bude používán pro potřeby výběrů OFS, faktura bude 

uhrazena na účet MUDr. Malého, který medicalbag uhradil ze soukromého účtu 
 
3) Schváleno pořízení ještě dalších 2ks bannerů „Fotbalové Jičínsko“ 
 
4) Schválen nákup věcného daru – gratulace p. Hradeckému k významnému životnímu jubileu 
 
5) VV OFS bere na vědomí rozhodnutí Nadačního fondu o poskytnutí příspěvku na výběry OFS a 

na turnaje předpřípravek, 10.000,- za předpřípravky již dorazilo na účet OFS 
 
6) VV OFS bere na vědomí skutečnosti popsané v zápise RK č. 5 ze dne 11. 4. 2022 – vše v pořádku 
 
7) VV OFS děkuje Mgr. Blažejovi za poskytnutí příspěvku formou Darovací smlouvy ve výši 12.000,- 
  
8) VV OFS schválil místa pořádání finálových turnajů přípravek a předpřípravek a výši příspěvku 

za pronájem hřiště, kabin a další organizační zajištění následovně: 
Starší přípravka – sobota 11. 6. 2022 od 9:00 – Lázně Bělohrad – příspěvek 6. 000,- Kč 
Mladší přípravka – neděle 12. 6. 2022 od 9:00 – Hořice – příspěvek 4. 000,- Kč 
Předpřípravky – neděle 12. 6. 2022 od 13:00 – Miletín – příspěvek 4. 000,- Kč 

 
 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v úterý 24. května od 16:30 v budově USJ Jičín 
 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 
 
 
 

                                         

                                                                  

 

                           


