
Zápis z jednání KM OFS Litoměřice

Datum :  8.dubna 2015

Účast :  Vrána, Šíma, Týma,Balaštík  

Omluveni :  Marič, Janda

Program : 1. Přivítání p. Balaštíka

  2. Hodnocení plnění úkolů z minulé schůze

  3. Zpráva p. Vrány o jednání na VV OFS dne 31.3.2015

  4. Zajištění odvozu 14.4. do Litoměřic na Turnaj MOS z Roudnice n/L.

  5: Účast členů KM na turnajích starších přípravek pro sledování talentů

  6: Jak bude řešena soutěž přípravek po 1.7.2015

  7: Různé

AD 1: Dostavil se na pozvání pan Lukáš Balaštík, který projevil zájem o práci

v komisi mládeže. Byl představen členům komise přítomných na schůzi

AD 2: Úkoly vytyčené na minulé schůzi byly splněny beze zbytku, navíc došlo

vinou špatného počasí ke zrušení turnaje MOS pořádaného OFS Litoměřice

a přesunut na termín 21.4.2015 za stejných podmínek, pouze je změna

čtvrtého účastníka, kdy se omluvil Baník Most a místo něho bude Junior Teplice

AD 3: Byla přednesena zpráva o účasti předsedy komise na jednání VV OFS, (kde

se hovořilo o zajištění náhradního termínu na 21.4.2015, který byl dohodnut

s PT KFS Ústí nad Labem panem Janem Štefkou). Dále byli členové KM se-

známeni s jednáním na VV ohledně turnaje ve Wroclawi v Polsku. Tento návrh

je zatím v pozici domluvy s rodiči o příspěvku-otázkou zůstává úhrada dopravy.

Pokud by tento turnaj nebyl, potom je náhradní řešení soustředění v Liběchově

začátkem prázdnin.

AD 4: Hráče na turnaj MOS z Roudnice a okolí odveze p.Týma, Šíma a podle potřeby

p. Poborský. Bylo domluveno pokud bude autobus přeplněn pojede p. Týma

do Ústí z Litoměřic a zpět s hráči bez nároků na cestovné svým vozem.

Stejná doprava bude i na turnaj, který bude 21.4.2015 v Litoměřicích.

AD 5: Byla rozdělena účast členů KM na turnajích st.př. ke sledování talentů a doplnění

družstev pro turnaje MOS.

AD 6: Projednána situace ohledně evoluce, ke které dochází od 1.7.2015 v řízení

soutěží a bylo konstatováno začít pracovat plně elektronicky. Otázkou však

zůstává zda-li oddíly budou patřičně vybaveni a jak se soutěže budou připravovat.

AD 7: Byla nastolena otázka dalšího člena KM, který by měl na starosti materiál, dále

vedoucího družstev. Dále pan Balaštík navrhl změnu trenéra, že by přebral U 11,

Pana Balaštíka jsem seznámil s tím, že jsem jednal s panem Jandou jestli by 

s panem Balaštíkem pracoval jako s asistentem, toto je zatím otevřené pan Janda

se vyjádří dodatečně. Pan Týma se tázal proč s panem Maričem končí když mohli

pokračovat s nově se tvořící U 10.

K. Vrána


