
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 7.9.2004 
 

- přítomní: p. Pilný, Brádle, Kudrnovský, Vosáhlo, Ing. Gereg 
nepřítomni: p.Moník, Brejcha (omluveni) 

      hosté: --- 
 
1. Kontrola zápisu ze schůze „srpen 2004“ a informace vyplívající 
- DCK (předseda p.Vosáhlo ve spolupráci s p.Pilným) bude vynášené tresty evidovat 

v oficiálním programu ČMFS – „VSF“ 
- DCK – doplněna o nového člena – p.Karel Nehyba 
- HK – 2.část dotace oddílům za rok 2004 již odeslána, 3.část bude odeslána v průběhu 

září 2004. 
  
2. KM – stále není jmenován trenér pro výběr „U15“, předseda KM bude informovat o      
      obsazení místa nejpozději do zasedání VV 2.11.2004. 

                                                                                                   zodpovídá: Kudrnovský 
 

3. KM – seznámení s účastí na turnajích KFS pro „U12“ a „U13“ (Č.Skalice a                                             
      Č.Kostelec), trenéři těchto výběrů p.Poznar a Kováč vyslovili možnost ukončení   

            práce u těchto výběrů po podzimní části (pracovní důvody). O stavu bude předseda    
            KM informovat v příštích VV + zajistí personální obsazení pro nadcházející sezónu. 
                                                                                                                
                                                                                                              zodpovídá: Kudrnovský 
 

4. KM – OFS bude 25.-26.6.2005 organizovat turnaj pro výběr „U15“ FOTBAL CUP 
(účast z Česka, Polska, Francie, Slovenska, pravděpodobně Německa). Dále v červnu 
2005 účast na tradičním turnaji ve Francii (Pont-Sainte-Maxence). 
 
                                                                                                   zodpovídá: Kudrnovský 
                                                                                                                      Vosáhlo 

 
5. V listopadu 2004 proběhne školení k získání osvědčení trenéra licence „C“, termín     
       bude blíže určen podle počtu přihlášených zájemců. Ve zprávách OFS Trutnov zajistit    
       min. každé 2 týdny oznámení o konání školení. 
 
                                                                                                         zodpovídá: Brejcha 
 
6. STK – informace o průběhu soutěží (předseda p.Pilný) – bez větších problémů až na    
      případ utkání IV.třídy Lampertice – Hajnice  (rozhodčí J.Votoček udělil dvě ČK, ale    
      do zápisu je nezapsal a kapitáni toto podepsaly; jeden z vyloučených poté 2x    
      neoprávněně nastoupil k mistrovským utkáním; STK potrestala dle RS oba oddíly   
      pokutami, navíc zkontumovány dle SŘ dvě utkání celku Lampertic pro neoprávněný   
      start hráče; rozhodčí, oba hráči a kapitáni předáni do DCK). 
 
7. DCK – informace o řešení případu viz. bod 6 (předseda p.Vosáhlo) – např. rozhodčí    
      Jaroslav Votoček nepodmíněně do 30.6.2005. 
 
 
8. Předsedové komisí připraví a přednesou na VV 5.10.2004 své požadavky do rozpočtu      
      na rok 2005 (odměny do soutěží, poháry, školení rozhodčích, vybavení výběrů atd.). 
 
9. Objednat předplatné týdeníku „FOTBAL V KRAJI“. 
                                                                                                         zodpovídá: Pilný 
10. Příští zasedání VV OFS Trutnov 5.10.2004 v 15.00hod. 

 
 

 
                                               zapsal Pilný, Brádle  


