
 

 
 

Zápis č. 2 ze schůze výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 4. 5. 2021 

 

Přítomni: Luboš Michalec, Josef Stodůlka, Roman Havel, Tomáš Rejzek 

Omluveni: Martin Lev 

Sekretariát: Ondřej Frejvald 

Hosté: Václav Andrejs, Martin Zbořil, Marcel Olšavský 

 

Jednání bylo zahájeno v 17:00 

Zapisovatelem byl pověřen Ondřej Frejvald, zápis bude ověřen všemi přítomnými členy VV OFS. 

 

1. Jednání s předsedou KFS KHK panem Václavem Andrejsem a členem VV KFS Martinem Zbořilem: SpSM, turnaje 

KFS, okresní výběry, výměna delegace rozhodčích s OFS HK, společná koordinace při sestavování soutěží OFS, turnaj 

mezi vítězi soutěží mládeže OFS, školní fotbal, trénink rozhodčích. Na jednání bude navázáno na příští společné schůzi. 

2. Kontrola zápisu a úkolů. 

Splněno: Zápis č.1/body 2, 9 (smlouva vypovězena, nové sídlo v jednání) a bod 10. 

Nesplněno: bod 7 - Sekretář informoval, že stále nedošlo k zápisu do rejstříku, asociaci byly poskytnuty všechny podklady 

již 12.4., OFS stále nemá plný přístup k běžnému účtu (internetové bankovnictví). Bod 2 a 4, dále v řešení. 

3. Představení GTM okresu Rychnov nad Kněžnou: Marcel Olšavský. VV OFS žádá oddíly, aby plně spolupracovali 

s GTM. Kontakt: Marcel Olšavský telefon: 605 744 971 email: mar.ol@email.cz 

4. VV OFS pověřil předsedu KM sestavením týmu trenérů k okresním výběrům kategorií U9, U10, U11, WU11, U12, 

WU13 a U17. Případně U14 a U15. 

Termín: průběžně při jednání s kluby 

5. VV OFS pověřil předsedu KM, aby zorganizoval trénink gólmanů pro mládež našeho okresu, dle prezentované 

nabídky. Předseda KM bude informovat VV OFS o sjednaném termínu a plánované účasti. 

Termín 18.5.2021 Zodpovídá: Předseda KM 

6. VV OFS bere na vědomí motivační projektové příspěvky KM FAČR pro OFS 2021. VV OFS pověřuje předsedu 

KM přípravou letního prázdninového kempu talentované mládeže OFS. Dále pověřuje předsedu zjistit zájem klubů 

pořádat letní kempy pro mládež z podpory OFS po celém regionu. 

Termín 4.6.2021 Zodpovídá: Předseda KM 

7. VV OFS vzal na vědomí rozhodnutí VV FAČR o ukončení aktuální sezóny 2020/2021. VV OFS pověřil KM a STK 

k přípravě možných variant pohárů a turnajů všech kategorií v případě, že dojde k rozvolnění a bude umožněno hrát 

vzájemné zápasy mezi kluby.  

 Termín 18.5.2021 Zodpovídají: Předsedové KM a STK 

8. VV OFS pověřil STK připravit termínové listiny a přihlášku pro sezónu 2021/2022 

 Termín 18.5.2021 Zodpovídá: předseda STK 

9. VV OFS pověřuje DCK projednat vyhlášenou amnestii a informovat VV OFS o dále trvajících trestech, na které se 

amnestie nevztahuje a o prominutých trestech. 

 Termín: 31.5.2021 Zodpovídá: Předseda DCK 

10. VV OFS žádá, aby v případě, že bude umožněno sehrát přátelská utkání, kluby využily k rozhodování utkání 

rozhodčí OFS. VV OFS pověřuje předsedu KRD, aby zajistil R a AR na každé přátelské utkání zavedené v IS FAČR. 

Náklady na rozhodčí budou v tomto případě uhrazeny ze strany FAČR. 

 Termín: do 30.6.2021 Zodpovídá předseda KRD 

11. VV OFS rozhodl o uzavření spolupráce s firmou Lion sport s.r.o. Doporučuje klubům využívat při nákupu na 

stránkách www.lionsport.cz přihlašovací údaje a heslo ofsrychnov2021 pro slevu na všechno zboží 30-40%. Za každý 

nákup oddílů či jednotlivců obdrží OFS RK 5% z nákupu v podobě zboží, dle vlastního výběru. OFS RK se zavazuje takto 
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získané prostředky použít na odměny za umístění v soutěžích. 

12. VV OFS bere na vědomí spuštění finanční podpory FAČR – program OFS na činnost a pověřuje sekretáře 

přípravou podání žádosti. Dále pověřuje sekretáře připravit rozpočet, který bude schválen na příští schůzi VV OFS. 

 Termín 31.8.2021 Zodpovídá: Sekretář 

13. VV OFS projednal podobu vlastních webových stránek a pověřil Romana Havla zřízením. 

14. VV OFS projednal stránky Okresního fotbalového svazu Rychnov nad Kněžnou na facebooku. Doporučuje členům 

klubů sledovat stránky @ofsrk pro informace a zajímavosti okresního fotbalu. 

15. VV OFS vzal na vědomí aktuální opatření proti šíření COVID a doporučuje oddílům postupovat dle nařízení. 

Sekretář byl pověřen informovat oddíly o změnách v nařízení. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:20 

 

 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 4.5.2021 

 

 

 

 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Luboš Michalec Tomáš Rejzek Roman Havel 

 

 

 

 

 

  MUDr. Josef Stodůlka  

 

 

 

 

 

 

 

 


