
                                    
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                                                           

 

Zápis z jednání VV OFS Jičín ze dne 4. října 2022 (č. 21) 

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

Host: Nidrle, Sádlová   

Omluven: 0    

Program:  

1) Zprávy z komisí 

2) Organizační záležitosti   

3) Diskuze a závěr 

Zprávy z komisí: 

DK 

1) Předseda DK seznámil VV s řešenými případy od posledního zasedání, kvitován úbytek ČK 

za tělesné napadení hráčů, naopak ale řešen nadměrný počet hráčů oproti soupisce, nebo RS 

STK 

1) V současné době z různých důvodů evidujeme 7 nesehraných a odložených dvojutkání 

starších žáků a 2 utkání mladšího dorostu, nutné apelovat na kluby, aby vše stihli dohrát do 

konce podzimu, nejpozději první listopadový víkend 

KR 

1) KR se rozhodla neobsazovat R Pavla Obermajera pro jeho laxní přístup k této činnosti, 

neodpískání v průběhu podzimu ani jednoho utkání a omluvy na poslední chvíli, druhým 

velmi nezodpovědným R je v průběhu této části soutěží R Schlesinger 

2) KR naopak kvituje velmi dobré reference na výkony mladého R Martina Kiece, s kterým se 

bude i nadále snažit pracovat na jeho výkonnostním růstu 

3) VV a KR OFS berou na vědomí předpokládané ukončení činnosti rozhodčího Jana Kučery 

k 30. 11. 2022, což oznámil písemně doporučeným dopisem na OFS 

KM + TMK 

1) 28. 9. jsme zdárně uspořádali v L. Bělohrad výběry U11 a v Nové Pace výběry U12, zbývá 

dořešit úhradu rozhodčích a platby za stravování 

2) Středoškolského poháru se 4. 10. na UMT v Chudonicích  zúčastnily 4 střední školy, OFS 

uhradil náklady za nákup pohárů a medailí, ostatní náklady uhradil partner OFS, kterým je 

SŠTŘ Nový Bydžov, ze získaného grantu 

3) 4. 10. jsme se zúčastnili prvních zápasů meziokresní soutěže výběrů U13 a U15 v Mladých 

Bukách a ve Svobodě nad Úpou s mužstvy OFS Trutnov 

4) 28. 10. odehraje svůj turnaj i výběr U17 ve Vrchlabí 

5) Milan Stehlík oznámil, že od roku 2023 z časových důvodů již nemůže zajišťovat praní dresů 



pro výběry OFS, skladování dresů a zajišťování distribuce vybavení na jednotlivé akce 

6) Školení a doškolení trenérů licence C by se mělo konat v termínu 14. – 15. 1. 2023 

 

Organizační záležitosti: 

 
1) Splněná veškerá finanční plnění a úkoly z minulých zasedání VV – dotace do oddílů za 

progresivní startovné a změnu termínu utkání, druhá platba dle smlouvy s USJ, nákup sady dresů 
pro nový výběr U13 
 

2) Doposud nedorazilo finanční plnění od 2 partnerů OFS, bude s nimi projednáno, zajistí Šotek a 
Střížka 

 
3) VV OFS ve spolupráci s řídícím orgánem soutěže OFS Semily se bude snažit vyřešit chování 

mladších žáků souklubí N. Ves /Košťálov-Libštát po utkání v Sobotce a znečištění vnitřního 
vybavení kabiny 

 
4) VV OFS se opětovně zabýval blížícím se termínem ukončení činnosti předsedy OFS a jeho 

rezignaci na svoji funkci k 31. 12. 2022. Po rozsáhlé debatě došlo ke shodě na případných 
dalších krocích ve snaze vyprofilovat nového předsedu OFS 

 
5) VV OFS upozorňuje všechny kluby, že na internetu OFS je umístěn odkaz na možnost podávání 

žádostí o dotaci na Můj klub 2023, ke stažení i zde na https://facr.fotbal.cz/vyzva-muj-klub-
2023/a17113. Organizační pracovníci klubů obdrželi odkaz i emailem. 

 
6) VV OFS projednal návrhy do ankety „Nejúspěšnější 2022“ s těmito závěry: 

Sportovec  Tomáš Sedláček – Kopidlno   
Michal Beránek – Železnice  

Trenér   Tomáš Marek – L. Bělohrad  
Pavel Procházka – Hořice   

Kolektiv mládeže Starší dorost Jičín  
Kolektiv dospělých muži Železnice 

 
Příští zasedání VV OFS se uskuteční v úterý 1. listopadu od 16:30 v Jičíně v budově ČUS 

 
         Jan Šotek v. r. 
               předseda OFS Jičín 
 

          

                          

                                           


