OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
__________________________________________________________________________________

Zápis z ustavujícího jednání komise mládeže OFS Ústí nad Orlicí ze dne 22. dubna 2021

PŘÍTOMNI:
Milan Menzel, Jan Sokolík, Tomáš Jirsák, Jiří Saňák, Pavel Myroniuk, Martin Opravil, Pavel Nedvěd,
Josef Vondra, Radek Pavlík a Jaroslav Sejkora.

1. Jednání KM OFS Ústí nad Orlicí zahájil předseda KM Milan Menzel
- Představení jednotlivých členů komise mládeže (případné možné doplnění zástupců větších
klubů mládeže např. Vysoké Mýto, Lanškroun – dle jejich zájmu nebo zájmu trenérů jiných
klubů),
- Představení hlavních bodů, které preferuje nové vedení OFS UO (viz záměr předsedy OFS
Romana Žďárského před valnou hromadou).
 Usnesení KM k bodu – komise pověřuje předsedu KM k napsání dopisu klubům o představě
fungování a hlavních bodech, které KM považuje za prioritní. Zároveň tím nabídnout prostor
pro možnosti jednotlivých klubů k vyjádření jejich připomínek a námětů. Zároveň KM navrhuje
zvážení VV OFS, uspořádat společné setkání zástupců klubů celého okresu, kde by byl prostor
pro nastavení řízení OFS dle potřeb klubů.
2. Organizace okresních soutěží mládeže
- Seznámení se situací v počtu týmů v jednotlivých kategoriích ve stávajícím ročníku a příprava
na rozjezd nové sezóny.
 Usnesení KM k bodu – komise se shodla, že v nastávajícím ročníku 2021/2022 budou okresní
soutěže v kategoriích bambiny, mladší přípravka a starší přípravka ukončeny závěrečnými
finálovými turnaji za účasti všech mužstev a pověřuje předsedu KM k jednání s VV OFS
k zabezpečení finančních prostředků pro organizaci těchto turnajů včetně zabezpečení cen pro
jednotlivé týmy. Pro kategorie mladších žáků, starších žáků a případně dorostu (momentálně
není v UO organizován) zabezpečení prostředků pro celkové vyhodnocení nejlepších tří
družstev v jednotlivých kategoriích se zabezpečením oficiálního předání ocenění představiteli
OFS.
3. Výběr dívek okresu
- Představení záměru o zavedení výběru OFS dívčího týmu ve formátu probíhajících výběrů
U10 – U12 (společné tréninky, soustředění a přátelské zápasy).
 Usnesení KM k bodu – komise pověřuje Jana Sokolíka ve spolupráci s jednotlivými kluby
k rychlému zjištění základních informací, jako jsou počty aktivních dívek v okresu UO
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v jednotlivých kategoriích, možnosti dalšího financování tohoto projektu (KFS, FAČR), příprava
možného realizačního týmu atd. V měsíci květnu podat KM ucelenou zprávu o možnostech
projektu a případné požadavky k řešení na VV OFS.
4. Nabídka pomoci menším klubům od KM
- Dotace na mládež – oslovení konkrétních klubů, které nevyužívají dotační programy NSA
a Pardubického kraje (dle zdrojů OSS/ČUS), včasná (první zahájení podávání říjen 2021)
příprava podkladů ke splnění podmínek pro podání žádostí, osvětlení dané problematiky,
vzory – dle zájmu klubů,
- Znovuvytvoření GTM OFS – osvětlení současné situace, přínos pro OFS a v klubové činnosti,
spolupráce se školami.
 Usnesení KM k bodu – komise se jednohlasně vyjádřila k znovu zavedení funkce GTM OFS
(projekt FAČR) v našem okrese a pověřuje předsedu KM k projednání tohoto bodu na VV OFS
s co nejrychlejším zřízením daného místa ve spolupráci s p. Kovárníkem.
Členové KM mohou podat do konce měsíce dubna případné návrhy na kandidáty za OFS OU
a náměty do funkční náplně GTM k případnému projednání s p. Kovárníkem.
5. Školení trenérských licencí u OFS
- Nutnost vytvoření seznamů trenérských licencí u OFS UO (nebyly z minulosti předány žádné
podklady),
- OFS OU nezorganizovalo (možnost on line) v roce 2020 prodloužení licencí C.
 Usnesení KM k bodu – komise pověřuje předsedu KM k dohovoru s p. Kovárníkem ohledně
způsobu obnovení trenérských licencí C v našem okrese s přikloněním KM k variantě
prodloužení platnosti do roku 2021 (prodloužení společně 2020 a 2021).
Vytvoření aktuálního seznamu trenérských licencí u OFS UO a vedení této evidence.
6. Výběry OFS U10, U11, U12
- Předseda komise informoval o zájmu všech dosavadních trenérů jednotlivých výběrů
v pokračování jejich činnosti jak v této sezóně (pokud bude možno ještě se sejít), tak
pokračování i v další sezóně. Na příští rok bude volná pozice u výběru U10.
 Usnesení KM k bodu – komise pověřuje Jiřího Saňáka jako šéftrenéra výběrů OFS, který
s trenéry výběrů OFS připraví sportovní koncepci výběrů OFS na období 2021 - 2025.
Komise se shodla, že osloví trenéra Jaroslava Veselého s nabídkou k vedení výběru U10
v sezóně 2021/2022.
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7. Saňák kemp
- Předložení informace ze závěrů kontrolní komise na valné hromadě konané dne 10.4.2021.
 Usnesení KM k bodu – komise nadále podporuje organizaci tohoto kempu pod záštitou OFS
UO a vnímá tuto činnost jako prospěšnou jak pro propagaci OFS, tak hlavně jako možnost
kvalitní přípravy a získání zkušeností mladých hráčů našeho okresu.

Milan Menzel v. r.
předseda KM
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