
Zápis z jednání KM OFS Litoměřice

Termín: 5. května 2015
Místo: klubovna SK Roudnice n. Labem
Přítomni: Vrána, Šíma, Týma, Marič, Balaštík
Hosté: Řebíček

Program: 1. Zhodnocení výsledků výběrů OFS Litoměřice
2. Nominace
3. Rozpis termínů mládežnických soutěží pro sezonu 2015/2016
4. Obsazení výběrů trenéry od podzimu 2015
5. Různé

Ad 1. Pan Vrána zahájil jednání s vyhodnocením výběrů OFS U 12 a U11 a 
poděkováním trenérům U12 (Marič a Týma), jejichž výběr v krajském 
finále obsadil 1. místo a tím kvalifikovali se na republikové finále do Prahy 
na Motorlet (konec května). Podrobné informace včas sdělí pan Řebíček.  
Výběr U11 obsadil v krajském finále čtvrté místo.

Ad 2. Nominace hráčů na krajské finále proběhlo bez problémů. Chybí však 
zpětná vazba od mateřských klubů, ze kterých jsou hráči vysíláni, směrem 
k sekretáři OFS. Tato povinnost je zmíněna v úvodní části nominace. 

Ad 3. KM vyjádřila poděkování panu Řebíčkovi za kvalitní práci při sestavování 
termínů mládežnických soutěží a ve spolupráci chce KM pokračovat i v 
sezoně 2015/2016. 

Ad 4. Předseda komise přednesl návrh na obsazení trenérských postů od 
podzimu 2015 pro ročníky 2005. Členy komise mládeže opětovně 
seznámil se zájmem pana Jandy o trénování výběrů ročníku 2005 a s tím, 
že si k sobě pan Janda našel druhého trenéra, pana Větrovce.
Zároveň byl panem předsedou nadnesen návrh, že pan Marič a Týma od 
podzimu 2015 nepovedou žádné výběry, ale že se postupně zaměří na 
přípravu ročníků 2006.   

Pan Balaštík připomněl, že komise mládeže má pět členů a o důležitých 
bodech probíraných v ní se má řádně hlasovat. Jedním z těchto bodů je i 
obsazování trenérských postů u okresních výběrů. 

Následně proběhla dlouhá diskuse, ze které bylo hlasováním přijato:
− od podzimu 2015 povedou výběr OFS Litoměřice U 12 (ročník 2004) 

trenéři Týma a Marič
− od podzimu 2015 povede výběr OFS Litoměřice U 11 (ročník 2005) trenér 

Balaštík, který zjistí zájem pana Jandy, případně si přibere jiného trenéra

Poměr hlasování: pro 3, proti 2

Ad 5. Různé:
Během diskuse pan Vrána vyjádřil nesouhlasný názor s obsazením 



trenérských postů od podzimu 2015 a současně zmínil, že zváží setrvání v 
komisi mládeže. Zároveň se přítomných zeptal, kdo by převzal jeho úlohu. 
Na jeho výzvu reagoval pan Balaštík s tím, že uznává v minulosti 
vykonanou práci pana Vrány a Šímy. V případě, že by se pan Vrána vzdal 
funkci předsedy KM a pokud by byla funkce předsedy nabídnuta panu 
Balaštíkovi, tak ji přijme.  

Zapsal: Balaštík


