
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 

Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 24. května 2022 (č. 16) 

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

Host: Nidrle, Čistecký                         

Program:  

1) Zprávy z komisí 

2) Organizační záležitosti   

3) Diskuze a závěr 

Zprávy z komisí: 

KR 

1) Evidujeme omluvy R zejména ze zdravotních a studijních důvodů, což je problém ohledně 
obsazování kompletních trojic na jednotlivá utkání, i tak ale s obsazeností soutěží jsme spokojeni 
i s ohledem na fakt, že ještě v rámci možností vypomáháme OFS HK 
 

2) Velmi dobře se zapojila do činnosti většina nových R z řad klubů 
 

DK 

1) Řešeno několik nestandardních záležitostí od posledního zasedání VV, ostatní záležitosti 
vyřešeny standardním způsobem 

 
KM + TMK 

 
1) Splněny úkoly ohledně zaslání omluvného dopisu na KFS a zaslání informačního dopisu na 

kluby OFS Jičín i OFS Semily 
 

2) Výběry U11 a U12 velmi dobře reprezentovaly OFS na nedávných turnajích výběrů OFS 
 

3) Byl předložen přehled účasti trenérů na jednotlivých akcích tréninků, výběrů OFS, přátelských 
utkáních apod. za soutěžní ročník 2021/2022, odměny budou vyplaceny do konce května přímo na 
účet jednotlivých trenérů 

 

STK 

1) Finále poháru mužů L. Bělohrad B – Nemyčeves se uskuteční ve středu 1. 6. v Nové Pace od 18 
hodin 
 

2) Nadstavba III. třídy mužů začíná o víkendu 4. – 5. 6., rozlosování bude zveřejněné po ukončení 
základní části, skupina o 5. – 10. místo odehraje miniturnaj o umístění a finanční bonus, navíc 
bude možné zkušebně použít opakované střídání max. 5 hráčů   

 
3) Dotazník ohledně mládežnických soutěží vyplnily a zaslaly všechny oddíly vyjma SK Jičín, kde 

ale není předpoklad jejich účasti v soutěžích MD, SŽ a MŽ v rámci OFS, potěšitelný je zájem 
klubů se zapojit zejména do soutěže mladšího dorostu, předpoklad udržení většího počtu 
mužstev u SŽ a navýšení počtu u MŽ 



 
4) VV OFS schválil návrh Termínové listiny pro Podzim 2022 s předpokládaným začátkem soutěže 

OPM o víkendu 13. – 14. 8. a na to navazující soutěž III. třídy mužů a mládežnických soutěží dle 
zaslaných přihlášek do soutěží, Pohár OFS mužů bude upřesněn na příštím zasedání VV OFS 

 
Organizační záležitosti: 

 
1) Předseda OFS se ve středu 25. 5. zúčastní v Praze setkání české komory FAČR 

 
2) Na schůzce s OFS Semily 11. 5. ve Studenci byla dohodnuta spolupráce i pro sezónu 2022/2023 

ohledně SŽ a MŽ, ale nově i MD a III. třída mužů 
 

3) V pátek 3. 6. uspořádá OFS zájezd na utkání U21 ČR – Anglie do Českých Budějovic, na které 
je zajištěno 40 vstupenek a autobusová doprava jako poděkování pro hráče, trenéry a rodinné 
příslušníky jednotlivých výběrů OFS 

 
4) Byla uhrazena faktura za 75ks učebnic za zvýhodněnou cenu pro nové trenéry, kteří se zúčastní 

následujících školení licence C /předpoklad na 3 – 4 roky/ 
 

5) VV OFS stanovil progresivní výši startovného pro sezónu 2022/2023 následovně: 
Okresní přebor mužů 10.000,- Kč   

III. třída mužů 9.000,- Kč 

 
6) Losovací aktiv se uskuteční v pondělí 18. 7. od 18:00 v Hořicích na fotbalovém hřišti 

 
7) Přihláška do soutěží OFS 2022/2023 bude zaslána organizačním pracovníkům klubů a termín 

přihlášení je do 19. 6. 2022 
 

8) VV OFS schválil pořízení jednotlivých cen, pohárů a medailí pro úspěšná mužstva 
 

9) Do příštího zasedání VV OFS zašlou jednotliví členové případné návrhy změn a doplnění pro 
následující ročník 2022 / 2023, stejně tak tuto možnost mají kluby, návrhy zasílat na 
predseda@ofsjicin.cz  

 
 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v úterý 21. června od 16:30 v budově USJ Jičín 
 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 
 

                                         

                                                                  

 

                           


