
 
Zpráva z jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 16.03. 2015  
Místo konání : Rychnov nad Kněžnou 
 

ZÁPIS č. 2/2015 
 
 
Přítomni :   Miloš Židík, Zdeněk Vodák, Luboš Michalec, Václav Leimer, Jan Souček 

Miroslav Charvát, Miroslav Hofmann, Martin Hlaváč  
Omluveni : 0 
Hosté :  František Jehlička – ekonom OFS a předseda STK 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého VV 
103 - zápis č.7/2014 – splněno 
115 – zápis č.9/2014 – v trvání – možnosti spolupráce s OFS NA 
131 - zápis č.1/2015 – splněno 
132 - zápis č.1/2015 – splněno 
 
2)  VV bere na vědomí usnesení valné hromady, která proběhla 13. února 2015 v Lupenici. 
 
3) VV konstatuje, že k 16.3.2015 neprojevil žádný okresní klub zájem o akci Zelený trávník. 
 
4) VV konstatuje, že dne 26.2.2015 proběhl v Častolovicích seminář administrátorů nového 
systému pod vedením Ing. Luboše Michalce a Ladislava Brože. Semináře se zúčastnilo 60 
oddílových administrátorů. 
 
5) VV se zabýval nabídkou vstupenek na ME 21 z FAČR pro OFS a rozhodl se pro nákup 
těchto vstupenek v plném rozsahu.  
 
6) VV se zabýval možnostmi propagace v tištěných médiích. Předseda OFS M. Židík 
seznámil členy VV s nabídkou občanského sdružení Fotbal v kraji na předplatné časopisu 
FVK pro oddíly okresu. Po diskusi se VV rozhodl pokračovat v jarní části sezóny v odebírání 
regionálního periodika Orlický týdeník v počtu 1ks pro oddíl. Případné změny v oblasti médií 
budou řešeny s kluby na aktivu v létě 2015. 
VV pověřuje Václava Leimera jednáním se sportovním redaktorem Orlického týdeníku 
panem Šnajdrem ohledně možné užší spolupráce. 
Odpovídá : V. Leimer     Úkol : 133  Termín : 13.04.2015 
 
7) VV schvaluje nominační listinu rozhodčích pro jaro 2015 dle předloženého návrhu komise 
rozhodčích. VV schvaluje nominační listinu delegátů pro jaro 2015 dle předloženého návrhu 
komise rozhodčích. 
 



8) Zprávy komisí 
 
DCK 
- komise nezasedala 
 
STK 
Ze zprávy předsedy F. Jehličky vybíráme: 
- 3 zasedání -12.2., 26.2., 12.3.  
- schváleny hlášenky oddílů a rozeslány na oddíly 
- pokuty za neúčast na řádné valné hromadě - 5 oddílů 
 
VV pověřuje odpovědí na dopis Sokola Zdelov ohledně udělení pokuty za neúčast na VH. 
Odpovídá : M. Židík      Úkol : 134  Termín : 13.04.2015 
 
 
KR 
Ze zprávy předsedy M. Hlaváče vybíráme: 
- proběhl seminář rozhodčích, kterého se zúčastnilo 22 rozhodčích, náhradního další 2 
rozhodčí 
- KR provede kontrolu vyúčtování cestovného rozhodčích po prvních 3 jarních kolech. 
 
KM 
Ze zprávy předsedy V. Leimera vybíráme: 
- jedno zasedání 16.2.  
- losovací aktiv mládežnických soutěží se uskuteční 26.3. od 17 h v Gapa centru v Rychnově 
nad Kněžnou 
- v dubnu začnou probíhat přípravné tréninky okresních výběrů 
 
VV bere na vědomí zpráva Václava Leimera o plánovaném sjednocení pravidel v kategorii 
přípravek v rámci celé FAČR 
 
TMK 
- komise nezasedala 
 
Další zasedání VV se uskuteční 13.04.2015 v 16.00 hod v Doudlebách nad Orlicí 
 
Zapsal: Mgr. Miroslav Hofmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


