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ZPRAVODAJ č.01 
 
Činnost jednotlivých komisí vždy sepsali jejich předsedové. 

Činnost SPORTOVNĚ – TECHNICKÉ KOMISE 
Sportovně-technická komise odvedla největší díl práce před začátkem soutěží. Kromě uzavření 
a vyhodnocení soutěže minulé 2021/22 (postupy, sestupy) se členové komise museli 
podrobně probrat celkem 57 podanými přihláškami do soutěžního ročníku 2022/23. 
Při vytváření rozlosování se členové komise maximálně snažili vyjít vstříc zadaným 
požadavkům jednotlivých týmů. U mládežnických a nižších seniorských kategorií navíc 
panovala snaha o respektování územního rozložení týmů, od čehož se odvíjelo složení skupin. 
Kromě samotného rozlosování bylo potřeba sepsat, respektive patřičně upravit, Rozpis 
mistrovských soutěží pro ročník 2022/23. Při této tvorbě se členové komise snažili dbát na 
podněty k RMS z řad funkcionářů, členů jiných komisí, rozhodčích a jiných tak, aby výsledný 
dokument co nejlépe podporoval růst kvalitního fotbalu a příjemného fotbalového prostředí 
v okrese Praha – západ.  
Vše výše zmíněné a mnoho dalšího musela STK připravit před losovacím aktivem, který 
proběhl 28.07.2022. Aktivu se zúčastnili zástupci téměř všech klubů našeho okresu a sezóna 
tak byla oficiálně zahájena. 

Od zahájení sezóny se členové STK sešli celkem na devíti zasedáních. Díky otevřené komunikaci 
s kluby a s komisí rozhodčích se STK daří schvalovat naprostou většinu žádostí o změnu 
termínů utkání. Leč to členy komise leckdy stojí nemalé úsilí. 
Členové STK pomocí kontrol zápisů o utkáních a pravidelné komunikace s kluby dohlíží na 
regulérní průběh soutěží. Kromě zmíněného dohledu nad průběhem soutěží provedli členové 
STK i kontrolu zázemí klubů, které nově postoupily do krajských soutěží nebo kontrolu zázemí 
klubu, který nově v mládežnické kategorii nastupuje v soutěži OFS Praha – západ. 

 

Činnost DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
Disciplinární komise zasedá pravidelně každý čtvrtek, kdy zveřejňuje rozhodnutí, a vždy v úterý 
zahajuje disciplinární řízení. Čerstvou novinkou je fakt, že nově se s hráči, kteří obdrželi 
červenou kartu, disciplinární řízení zahajovat nemusí – je zahájeno automaticky. 
Práce všech členů DK začíná vždy po odehrání kola, a to již v neděli a končí ve čtvrtek večer 
rozhodnutím. 
Ve dvou případech, kdy došlo k odvolání, DK zasedala až do pozdních nočních hodin, vzhledem 
k vypracovávání odůvodnění rozhodnutí DK. 
K 30.9.2022 DK projednala celkem 254 případů, kdy došlo k disciplinárnímu přečinu. Při 
rozhodování je velmi důležitá znalost všech řádu FAČR (DŘ, SŘ, PF, RMS). 
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Stručný popis práce DK: 
1) Neděle, pondělí – prostudování všech zápisů o utkání, kdy došlo k jakémukoliv 

disciplinárnímu přečinu. 
2) Úterý – zahájení DŘ. 
3) Středa – telefonické jednání se všemi členy DK. 
4) Čtvrtek – rozhodnuti DK. 

V rámci administrativní záležitosti má lví podíl člen DK a sekretář Filip Hes, který musí všechny 
náležitosti, jako je zahájení, rozhodnutí, pozvání k DK nahrát do systému a poté zaslat sekretáři 
OFS PZ, který je zveřejní na úřední desku. 
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat celému svému týmu (tj. všem členům DK) za jejich 
náročnou a zodpovědnou práci, a to i na úkor svého volného času. 

 
Výběr OFS Praha - západ 

 

Činnost KOMISE ROZHODČÍCH 
Dne 12.08.2022 se konal seminář rozhodčích a delegátů OFS Praha – západ. Semináře se 
zúčastnilo 33 rozhodčích, 9 delegátů a hosté, mezi nimiž byli přivítáni lektor pravidel 
Pražského fotbalového svazu Pavel Sýkora, předseda sportovní technické komise Martin 
Kaňok, předseda disciplinární komise Martin Opatrný, místopředseda disciplinární komise 
Luboš Hřebík a další členové disciplinární komise, kteří se prezentovali u člena komise 
rozhodčích Matěje Melnara. 
Seminář se konal v Zotavovně vězeňské služby, na Praze 4. Na úvod předseda komise 
rozhodčích Tomáš Marek poděkoval všem rozhodčím a delegátům za výkony v uplynulé 
sezoně a členům komise za jejich dosavadní práci. S velkou radostí přivítal celkem 5 nových 
rozhodčích, včetně jedné ženy, kdy někteří z nich absolvovali nově vzniklou akademii 
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rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu, poté, co se přihlásili přes webové 
stránky www.chcipiskat.cz. 
Poté seminář pokračoval přednáškou o změnách pravidel fotbalu a přehráním sekvencí 
instruktážních videí, kterou měl v gesci lektor pravidel PFS. Po přestávce se ujali programu 
předseda a místopředseda disciplinární komise, kteří rozhodčím a delegátům vysvětlili největší 
problémy při popisech přestupků hráčů v zápisech o utkáních. Následoval pro rozhodčí video 
test, který připravil člen komise David Cichra, delegáty ve stejnou dobu instruoval do nové 
sezóny člen komise Tomáš Šustr. Posledním bodem programu byly organizační náležitosti ke 
spolupráci komise rozhodčích se samotnými rozhodčími a delegáty. 

Komise rozhodčích se od konce sezony sešla celkem na čtyřech zasedáních, kde se řešila 
především příprava na proběhlý seminář. Mezi nejdůležitější úkoly komise patří zejména 
obsazování soutěžních utkání OFS Praha – západ, kdy se nám až na výjimky daří obsazovat 
utkání okresního přeboru třemi rozhodčími, a některé další utkání nižších tříd. Komise dále 
vyhodnocuje jednotlivé výkony rozhodčích v utkáních a provádí kontrolu zápisů o utkáních. 

Dále je prováděn komisí rozhodčích nábor nových rozhodčích, v úzké spolupráci s akademií 
rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu a prostřednictvím náboru přes 
webové stránky www.chcipiskat.cz. 

 
Turnaj 3+0 kategorie U7 a U6 v Jinočanech 
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Činnost KOMISE MLÁDEŽE 
Od začátku tohoto soutěžního ročníku pracuje komise mládeže v novém složení. Předsedou 
komise mládeže se stal Lukáš Bodeček, který měl v loňském roce na starost trenéry našich 
výběrů. Dalšími posilami komise jsou Denisa Plesnivá, která bude mít na starosti všechny dívčí 
projekty a týmy na okrese, Martina Filipová bude mít na starost organizační věci týkající se 
okresních výběrů mládeže a Lukáš Mráz se bude zabývat strukturou mládežnických soutěží a 
termínovými listinami. V komisi nadále zůstávají Helena Andronikova a Jakub Šebesta. 

Do uvolněné funkce GTM byl jmenován Daniel Karas (tel.: +420 607 076 096). Očekáváme  
od něj plno nových nápadů a komunikaci s kluby z našeho okresu. Na Dana se můžete obrátit, 
aby vám pomohl s ukázkovými tréninky či semináři pro trenéry a rodiče. Kromě klubů Dan 
navštěvuje i základní školy a školky na našem okrese. 

Na konci prázdnin proběhlo třídenní soustředění okresního výběru dorostu U17 v S-Centru  
v Benešově, které bylo hrazené z dotace obdržené od Středočeského kraje. Spolu s našimi 
hráči se soustředění zúčastnili i kluci z výběru OFS Kutná Hora. Do tréninků se vedle nového 
GTM trenéra Dana a trenéra této kategorie Honzy Mandy zapojil také předseda OFS Jan 
Rajnoch a brankářský trénink vedl Jakub Diviš. Vedle dvoufázových tréninků měli účastníci 
přednášku o výživě a kvalitní regeneraci, kterou si připravil Lukáš Bodeček. 

Od září se ve Vraném nad Vltavou pravidelně konají kempy okresních výběrů našich 
mládežnických týmů v kategoriích U-10, U-11, U-12, U-17 a dívčích kategorií WU11 a WU14. 
Nábory do těchto kategorií stále probíhají, na organizační pracovníky mládeže byly rozeslány 
na začátku září informace o činnosti výběrů se žádostí o doporučení šikovných hráčů. Během 
podzimu se se všemi kategoriemi zúčastníme meziokresních soutěží. 

 
Výběr dívek OFS Praha – západ 
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Činnost VÝKONNÉHO VÝBORU 
Kromě činnosti členů výkonného výboru před a během probíhající sezóny je potřeba 
vzpomenout na aktivity v závěru sezóny minulé. 
Téměř na každém závěrečném turnaji, či na závěrečném utkání soutěží byl přítomen člen 
VV.  Všem vítězům soutěží byly předány ceny, některým je předali zástupci VV přímo na hřišti 
po zápase osobně, ostatní si je vyzvedli na losovacím aktivu. 
K organizaci losovacího aktivu přispěli členové výkonného výboru výrazně tím, že zajistili 
potřebné prostory, techniku a drobné občerstvení pro pozvané funkcionáře. Právě díky 
detailní přípravě proběhl losovací aktiv plynule a bez zbytečného zdržování. Aktivu se 
zúčastnili zástupci z celkem 52 klubů. 

Kromě zmíněného byl VV nápomocen komisi rozhodčích při organizaci semináře pro rozhodčí 
(zajištění prostor, občerstvení, nákup pravidel pro rozhodčí apod.), který proběhl 12.08.2022. 
Úspěšná organizace se členům VV povedla i u kurzu C licence pro trenéry, který proběhl  
02. – 03.09.2022 v Jinočanech. 
Ve spolupráci s KM členové VV uspořádali 3denní soustředění pro výběry dorostu U17  
v Benešově. Kolem výběrů se však VV snaží v organizaci pomoct i u pravidelných náborů, 
tréninků a plánovaných turnajů.  

S cílem ještě více rozvířit aktivity mládežnického fotbalu v okrese Praha – západ jmenoval VV 
nové složení komise mládeže a věří, že noví členové budou v organizaci mládežnických akcí 
maximálně aktivní a svou měrou přispějí k rozvoji fotbalu těch nejmenších. 

Výkonnému výboru se dále podařilo domluvit spolupráci se společností Umbrella Mobility, 
který zajistila autobusy společnosti FlixBus k účelům cestování našich výběrů. 
Další úspěšná spolupráce je s firmou ProfiMed, která zajistila dárek pro družstva mužů 
Okresního přeboru OFS PZ v podobě doplňků stravy pro sportovce. 
K udržení pozitivních vztahů Výkonného výboru s kluby připravují členové VV několik 
setkání s kluby na okrese podle mikroregionů, zájmů a územního rozložení. 

Kromě všeho výše zmíněného se členové VV pravidelně jednou měsíčně scházejí na svých 
zasedán. Svým konáním se každý člen VV snaží ve svém volném čase pomáhat k pozitivnímu 
rozvoji fotbalu na okrese Praha – západ. Nedílnou součástí jejich činnosti je však časté řešení 
zbytečných konfliktů. Pojďme proto všichni jít příkladem slušného chování, respektu a 
prosazujme zásady fair play. I díky tomu budeme mít všichni více času a energie k inovacím a 
k posunu českého fotbalu směrem kupředu. 

Závěrem je potřeba zdůraznit, že všichni členové VV budou nesmírně rádi za vaše podněty, 
nápady a návrhy ke zlepšení. Okres Praha – západ je okresem nás všech a každý můžeme 
přispět k jeho lepším fotbalovým zítřkům. 
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Školení trenérské licence FAČR C v Jinočanech 


