
 

Zápis č. 9 ze schůze výkonného výboru OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 25. 1. 2022 

Přítomni: Luboš Michalec, Roman Havel, Martin Lev, Tomáš Rejzek 

Omluveni: Josef Stodůlka 

Sekretariát: Ondřej Frejvald 

Hosté: Marcel Olšavský 

 

Jednání bylo zahájeno v 20:00 

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

 

1. Kontrola zápisu, úkolů a body projednané via email a whatsapp. 

Zápis č.1, pokračuje bod 7 (zápis účetních závěrek u rejstříkového soudu), předseda informoval o opakovaném 

urgování právního oddělení FAČR. 

Zápis č. 8, bod 3 změněn termín do 28.2.2022 

2. VV OFS bere na vědomí: 

 -  Podporu mládežnických trenérů – nadační fond na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje. 

VV OFS vyzývá všechny trenéry, kteří působí v pozici hlavního trenéra kategorie mládeže, aby se 

přihlásili k této podpoře. 

 - Směrnici pro přidělování příspěvků na mládežnické akce poskytovaných z Nadačního fondu na podporu 

fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje (dále jen NF). 

- VV OFS pověřuje sekretáře a předsedu KM k přípravě žádosti.  

Zodpovídá: sekretář, předseda KM Termín: 21.2.2022 

- Zimní seminář rozhodčích ze dne 8.1.2022 

- Rozhodnutí FAČR o zrušení povinnosti unikátní emailové adresy u členství. 

- Inventarizaci majetku OFS, v majetku OFS je stále pouze promítací plátno pořízené předchozím Výkonným 

výborem OFS. Předseda KM provede kontrolu vybavení okresních výběrů, popř. předloží požadavek na 

doplnění. 

Zodpovídá: předseda KM Termín: 6.2.2022 

- Nominované osoby z okresu Rychnov nad Kněžnou, které budou oceněny na Galavečeru krajského fotbalu 

2022. Fotbalový starosta roku – Ing. Zdeněk Praus (Častolovice), Cena Jana Modřického – Zdeněk 

Vodák. VV OFS gratuluje nominovaným  

3. VV OFS schvaluje: 

- Aktiv sekretářů klubů OFS 11.3.2022 od 17:30 online, odkaz bude zaslán sekretářům minimálně 14 dní před 

konáním aktivu. 

4. VV OFS bere na vědomí jednání komise mládeže. 

- školení licence FAČR C a doškolení, konané ve dnech 19. a 20. 2. 2022 na základní škole Javornická v RK. 

- VV OFS schvaluje pořízení videozáznamu ze školení. 

- VV OFS bere na vědomí změny termínů ZHL mládežnických kategorií: 

Mladší žáci  místo konání: UMT Rychnov nad Kněžnou,  

termíny turnajů: 13.2.22- RK finále: 13.3.22- RK 

Starší přípravka místo konání. UMT Dobruška, Černíkovice, Kostelec nad Orlicí 

termíny turnajů: 30.1.22- ČE. 12.2.22- Dk/ČE/KnO*       finále: 5.3.22- Dk/ČE/KnO.* 

       * místo konání bude upřesněno 

Mladší přípravka místo konání: hala Rokytnice v Orlických horách, UMT Kostelec nad Orlicí  

termíny turnajů: 12.2.22- RvOH finále: 19.3.22- UMT KO 



Předpřípravka místo konání: hala Voděrady  

termíny turnajů: 6.2.22-VO finále: 26.2.22-VO 

- VV OFS schvaluje termín losovacího aktivu pro jarní část sezóny mládeže.  

Termín a místo konání: 29.3.2022, od 17,30 h v restauraci Lupenice. 

- VV OFS bere na vědomí pořadatelství turnaje výběrů U17 Královéhradeckého KFS.  

Termín a místo konání: 14.4.2022 na hřišti ve Vamberku 

 

VV OFS přeje všem hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů v roce 2022. 

 

Jednání ukončeno ve 21:45 

 

Via ZOOM dne 25.1.2022 

 

 

Zapsal: Ondřej Frejvald    Ověřil: Ing. Luboš Michalec   Tomáš Rejzek 

 

 

Martin Lev  Roman Havel      

 


