
Zápis ze zasedání VV OFS Trutnov ze dne 12.8.2008 
 

  - přítomní -  p. Pilný,Brádle,Brejcha,Havlina,Šiling,Vosáhlo  
- omluven - p.Kudrnovský 
- hosté – p.Tomšík 

 
1.Kontrola zápisu - 
 

a) p.Pilný – uvítání nově zvolených členů VV z VH OFS Trutnov. 
 
b) Místopředseda VV zvolen J.Havlina – 5 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 
c) Z.Tomšík informoval, že ho RK zvolila jako svého předsedu 

 
d) Předsedy odborných komisí byli jmenování: 
- KR p.Šiling  
- STK p.Pilný 
- DCK p.Vosáhlo 
- KM p.Kudrnovský 
- hospodářská p.Havlina      

2. Program -  
a) STK – p.Pilný – soutěže dospělých byly zahájeny dle termínové listiny pro podzim-2008. 
    Snížení počtu členů komise na počet 5. 
           Složení komise - p.Pilný, Brádle, Černý, Püschel a pí.Brádlová. 
 
b) KR – p.Šiling – složení komise - p.Šiling, Korec, Seidel. 
          Pravidelný seminář rozhodčích se konal dne 9.8.2008. 
          Dva noví zájemci byli pouze proškoleni pro kat.“M“. 
          Rozhodčí p.Kött se nedostavil na utkání 3.třídy do Úpice – pozván do KR. 

Rozhodčí p. Beránek a Přiklopil (kluby Radvanice a D.Kalná) splnili dle RS 
v loňském soutěžním ročníku podmínky pro vrácení  75% kauce za rozhodčí. 

 
c) DCK – p. Vosáhlo – složení komise - p.Vosáhlo, Birke, Nehyba, Turanský a Turner. 

Pravidelné zasedání komise – každý čtvrtek.Předsedu  bude po dobu dovolené a 
pobytu v lázních zastupovat p.Turanský. 

 
d) KM – p.Vosáhlo – z požadavku KFS nutno zajistit hřiště na 8.10.2008 od 14.30 a 16.00 
         hod. pro utkání  OFS Trutnov – OFS Rychnov U-12 a U-13. 

Na základě písemných žádostí o dotace z grantů  KFS a ČMFS pro U -10-13  
dotace zaslány. 

 
e) VV - VV OFS Trutnov doporučuje svolání mimořádné volební Valné hromady ČMFS v     
            dřívějším termínu, nejpozději do 15.6.2009. 

3. Různé - 
 

a) Termíny zasedání VV pro podzim 2008 – 9.9., 7.10., 4.11., 5.12.2008. 
        Školení trenérů se připravuje na listopad 2008. 
        Doškolení trenérů  proběhne v březnu 2009. Oba termíny budou ještě upřesněny. 
        Žádost o dotaci z ČSTV pro rekonstrukci hřiště zašle p.Vosáhlo s prioritou pro  
        SK Janské Lázně. 

 
4. Závěr - 

Příští zasedání VV OFS Trutnov se koná dne 9.9.2008 od 15.00 hod. Na Nivách. 
           

zapsal: Brádle 


