
 
Zpráva z jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 05.05.2015  
Místo konání : Rychnov nad Kněžnou 
 

ZÁPIS č. 4/2015 
 
 
Přítomni :   Miloš Židík, Zdeněk Vodák, Václav Leimer, Luboš Michalec, 

Martin Hlaváč, Jan Souček 
Omluveni : Miroslav Hofmann, Miroslav Charvát 
Hosté :  František Jehlička – ekonom OFS a předseda STK 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z minulého VV 
115 – zápis č.9/2014 – v trvání – možnosti spolupráce s OFS NA 
133 - zápis č.2/2012 – splněno  
135 - zápis č.3/2015 - splněno 
136 - zápis č.3/2015 - splněno 
 
2)  VV bere na vědomí zprávu V. Leimera o jednání s Orlickým týdeníkem. Týdeník na 
Zimní halovou ligu přípravek poskytne poháry, medaile a diplomy.  
 
3) VV bere na vědomí informaci předsedy OFS Miloše Židíka, že se aktiv oddílů KFS bude 
mj. zabývat modelem I.B třídy mužů.  
 
4) VV bere na vědomí termíny losovacích aktivů. 
20.6.2015 - losovací aktiv v Praze 
27.6.2015 - losovací aktiv KFS KHK 
VV schvaluje termín losovacího aktivu OFS RK 10.7. v 17 hod. na hřišti v Častolovicích. 
 
5) VV se zabýval organizací závěrečných kol soutěží. Poháry za 1. místo budou týmům 
předány na hřišti při mistrovských utkáních (pokud to bude možné).  
Míče a diplomy obdrží týmy při losovacím aktivu.  
 
6) VV vzal na vědomí zprávu ekonoma OFS Františka Jehličky, že je připravena k podpisu 
smlouva s FAČR na dotaci pro OVV ve výši 150 000 Kč. 
 
7) VV schvaluje příspěvek na organizaci závěrečných turnajů přípravek 
6.6. - finálový turnaj st. přípravky – pořadatel TJ Velešov Doudleby n.O. – příspěvek 1500 Kč 
7.6. – finálový turnaj ml. přípravky (1.-8.) – pořadatel AFK Častolovice – příspěvek 1500 Kč 
7.6. - turnaj ml. přípravky (9.-13.) – pořadatel 1.FC Rokytnice v O.h.  – příspěvek 1000 Kč 
 



8) VV bere na vědomí, že dne 22.5. proběhne v Rokytnici v O.h. „Den náborů“ za účasti dětí 
z ZŠ Javornice, ZŠ Slatina, Pěčín, Kunvald a ZŠ Rokytnice v O.h. 
 
9) Zprávy komisí 
 
DCK 
Ze zprávy předsedy J. Součka vybíráme: 
- komise zasedala třikrát a řešila běžná provinění proti disciplinárnímu řádu, celkem 11 
vyloučených hráčů 
 
STK 
Ze zprávy předsedy F. Jehličky vybíráme: 
- proběhla dvě jednání komise 
- schváleno jedno přeložení zápasu a dvě administrativní pokuty 
- připravují se přihlášky na nový soutěžní ročník 
 
KR 
Ze zprávy předsedy M. Hlaváče vybíráme: 
- proběhlo jedno zasedání  
- nábor nových rozhodčích, a to zejména na středních školách, bude probíhat v součinnosti 
KR OFS a KR KFS 
 
KM 
Ze zprávy předsedy V. Leimera vybíráme: 
- 1.5. - Nepolisy, Chlumec - proběhly krajské turnaje okresních výběrů U11 a U12 – OFS 
Rychnov dvakrát obsadil třetí místo (při neúčasti výběru OFS Jičín) 
- 8.5. - Rtyně a Úpice – proběhne krajský turnaj okresních výběrů U10 a U13 
- zakoupeny dvě tašky a dresy pro okresní výběry.  
Finančních prostředky byly zajištěny sponzorsky firmou Rojek 
- Zimní halová sezóna 2015-2016 – problematika hal – v úvahu přichází haly ve Voděradech 
a v Kostelci nad Orlicí. (Rychnov v jednání) 
- 20.6.2015 se v Ostrově nad Ohří koná turnaj kat. U13 za účasti výběru OFS RK 
 
TMK 
Ze zprávy předsedy Z. Vodáka vybíráme: 
- TMK upozorňuje rozhodčí na nutnost uvádět do zápisu o utkání přítomnost trenérů na 
utkání.  
- ve dnech 9. a 10. května proběhne kontrola přítomnosti trenérů - výsledek bude zaznamenán 
v zápisu o utkání 
 
Další zasedání VV se uskuteční 25.05.2015 v 16.00 hod v Rychnově nad Kněžnou 
 
Zapsal: František Jehlička 
 
 
 
 
 
 
 


