Komuniké číslo 1/2020
z řádného zasedání Výkonného výboru Královéhradeckého krajského fotbalového
svazu (dále jen „VV KFS“) ze dne 20. 01. 2020 (Hradec Králové – začátek 17.00)
Přítomni: Václav Andrejs, Martin Zbořil, Vladan Haleš, Miloš Židík, Vladimír Blažej (odchod 19,10),
René Příhoda (odchod 18,30), Jiří Lebedínský, Jiří Jeník, Petr Vítek
Omluven:
Sekretariát: Ladislav Brož, Jan Míl
Hosté:
Jednání zahájil předseda VV KFS Václav Andrejs, který přivítal všechny přítomné.
Poděkoval za přípravu a důstojný průběh Galavečera, který byl velice kladně hodnocen.
Zároveň vyzval všechny členy VV KFS k nadále aktivní práci v posledním roce volebního období.

VV KFS schválil:
1)Termíny zasedání VV KFS. Zasedání VV KFS v prvním pololetí 2020 se uskuteční v těchto termínech:
17.02.2020 Hradec Králové, 16.03.2020, 06.04.2020, 27.04.2020, 18.05.2020
2)VV KFS schválil uvolnění předem avizované podpory na pokrytí nákladů na Galavečer krajského
fotbalu.
3)Průběh inventarizace za rok 2019 a složení Inventarizační a Likvidační komise.
3)Kandidáty na Cenu Dr. Václava Jíry
- Miloš Židík (OFS Rychnov nad Kněžnou)
- Ladislav Steklý (OFS Hradec Králové)
- Pavel Lipták (OFS Trutnov)
- Miloš Daniš (OFS Jičín)
4)Termíny aktivů sekretářů a organizačních pracovníků klubů:
- sobota 29.02.2020 Aktiv sekretářů klubů před zahájením jarní části sezony 2019/2020
- pátek 13.03.2020 Losovací aktiv organizačních pracovníků klubů hrajících soutěže mladších žáků,
starších a mladších přípravek
- úterý 23.06.2020 Losovací aktiv sekretářů klubů před zahájením nové sezony 2020/2021
Všechny tři semináře se uskuteční v Hradci Králové v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
5)Finanční pokutu dle RS 2019/2020 ve výši 1.000,-- Kč pro kluby, které se nezúčastnily povinného
semináře trenérů konaného 18. ledna 2020 v Pardubicích. Jedná se o tyto kluby: TJ Tatran Hostinné, TJ
Sokol Železnice, TJ Lokomotiva Borohrádek, FK Černilov, TJ Lánov, FK Kratonohy – FC Olympia HK.
Pokuta bude vložena do sběrné faktury.
6)Návrh na znovuobnovení činnosti pracovní skupiny, která se bude zabývat reorganizací a zkvalitnění
mládežnických soutěží hlavně s akcentem na kategorie starších žáků, mladšího a staršího dorostu.
Pracovní skupina bude pracovat ve složení: předseda Vladimír Blažej, členové Marek Pilný, Ladislav
Brož, Martin Zbořil, Tomáš Navrátil, Miloš Exnar. Na jednání pracovní komise budou pravidelně zváni
krajský GTM a okresní GTM.
7) Finanční příspěvek ve výši 300,-- Kč na osobu na seminář rozhodčích, který se uskuteční
29.02. – 01.03.2020 v Dříteči.

VV KFS vzal na vědomí:
1) Informaci o průběhu jednání s GS FAČR v návaznosti na rozhodnutí OK FAČR.
2) Informaci o stavu ekonomiky KFS, veškerá vyúčtování byla včas a řádně předložena. KFS eviduje
jedinou pohledávku za FAČR ve výši 37.000,-- Kč, KFS neeviduje žádné závazky. V současné době
probíhá příprava daňového přiznání. Z úst místopředsedy KFS zazněla výzva k rozumnému financování a
výzva pro předsedy odborných komisí k předložení rozpočtu pro první pololetí, hlavně od KRD a KM
(školení, semináře a Akademie KRD, výběry KFS – Pohár předsedy ŘKM v hale a MKS venku, finálové
turnaje mládeže U 19, U 17, U 15 ceny do soutěží, pronájmy – a OFS (ZHL, venkovní přebory, ceny do
soutěží), bonusy pro kluby za umístění v mistrovských soutěžích + Poháru hejtmana.
3) Informaci o průběhu 10. ročníku Galavečera krajského fotbalu, který se uskutečnil v pátek 17. ledna
2020 v Hradci Králové. Z úst jednotlivých členů VV KFS zaznělo v drtivé většině velmi pozitivní
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hodnocení (prostředí, program, kvalita vystupujících…). Minimální připomínky (délka, kapacita sálu,
množství oceněných) neměly celkově vliv na pozitivní hodnocení. Zároveň bylo členy organizačního
štábu Galavečera předloženo vyúčtování. I jeho výsledek byl kladně hodnocen.
4) Informaci o činnosti Fotbalu v kraji a o možné výpovědi z distribuce ze strany České pošty.
5) Informaci o činnosti Nadačního fondu, nově je podepsaných 14 smluv na podporu nových mladých
rozhodčích pro krajské soutěže.
6) Informaci o průběhu trenérského kursu Grassroots C a UEFA B licence trenérů, v kursu pokračuje
18 posluchačů, kurs pokračuje 4. blokem, závěrečné zkoušky jsou naplánované na 29. února, uskuteční se
v Hradci Králové. Dále informaci o průběhu doškolení trenérů licence UEFA B (účast 60 trenérů) a
semináře mládežnických trenérů. Akce se uskutečnila v sobotu 18. ledna 2020 v Pardubicích
7)Informaci předsedy STK o přípravě jarní části mistrovských i nemistrovských (Poháry mládeže U 19,
U 17, U 15) soutěží. Všechna utkání pro jarní část jsou vložena na isfotbal.cz a na khfotbal.cz, pro
mistrovská utkání lze měnit termíny Hlášenkami. Kluby obdržely rozdělení do skupina a podklady pro
jarní část mistrovských soutěží kategorií mladších žáků, starších a mladších přípravek.
7) Informaci ze zasedání KM FAČR, o chystaném návrhu na reorganizaci dorosteneckých soutěží od roku
2021/2022, kdy vznikne pouze jedna skupina 2.ligy dorostu, dále informaci o průběhu ZHL. Dne
22.02.2020 se uskuteční mezikrajské finále s Pardubickým KFS v kategoriích U 10, U 11. Dívky sehrají
turnaj ZHL kategorií WU 11, WU 13 dne 23.02.2020 v Jaroměři. Informace o přípravě výběru KFS na
turnaj U 14 O Pohár předsedy ŘKM v Hluku, který se uskuteční 26. – 25.02.2020.
8)Informaci o proběhlé Akademii rozhodčích 3-5.1.2020 za účasti lektorů Lukáše Tryzny, Lukáše
Vojtěcha, Jiřího Kříže. Ve dnech 28. – 29.02.2020 proběhne VPR v Dříteči, 29. – 01.03.2020 seminář
v Dříteči

VV KFS ukládá:
1)Předsedovi STK provést nezbytnou úpravu RS 2019/2020 v návaznosti na rozhodnutí OK FAČR.
Termín: ihned
Zodpovídá: Brož
2)GTM KFS začít s přípravou mužstva a realizačního týmu pro nový ročník Regions´ Cupu.
Termín: ihned
Zodpovídá: Míl
3) Fotbalu v kraji pro příští zasedání VV KFS připravit návrh rozpočtu v návaznosti na zvýšení cen za
distribuci v roce 2020 + předložit hospodářské výsledky za 2019 a zprávu Revizní komise Fotbalu v kraji.
Termín: do 17.02.2020
Zodpovídá: Vítek,Zimová
4)Členům VV KFS a KM předložit návrh na změny v podmínkách pro přidělování prostředků z FPAM.
Termín: do 16.03.2020
Zodpovídají: členové VV KFS a KM KFS
5) Prověřit finanční náročnost úpravy webu KFS týkající se kalendáře akcí pořádaných KFS.
Termín: do 17.02.2020
Zodpovídá: Lebedínský
6)Vedení FVK z.s.připravit finanční rozvahu pro vydávání časopisu v jarní sezoně 2020.
Termín: do 28.2.2020
Zodpovídá: Vítek,Zimová

Úkoly z předešlých jednání VV:
1)Předsedovi a členům VV KFS zajistit finanční prostředky v celkové výši 50.000,--Kč. Tato částka bude
použita jako bonus pro účastníky závěrečných kol Poháru hejtmana v soutěžním ročníku 2019/2020
Termín: 31.03.2020
Zodpovídají: členové VV
2)Předsedovi ORK svolat schůzi ORK nejdéle do 10.03.2020.
Termín: do 10.03.2020
Zodpovídá: Staněk

Příští zasedání VV KFS: 17.02.2020 Hradec Králové

Václav Andrejs
předseda VV Královéhradeckého KFS
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