Komuniké číslo 4/2020
z řádného zasedání Výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého
kraje (dále jen „VV KFS“) ze dne 25. 5. 2020 (Dolní Kalná – začátek 17.00)
Přítomni: Václav Andrejs, Martin Zbořil, Vladan Haleš, Miloš Židík, Vladimír Blažej, Jiří Jeník, René
Příhoda (příchod 18,00)
Omluven: Petr Vítek, Jiří Lededínský
Sekretariát: Ladislav Brož, Jan Míl
Hosté: Tomáš Navrátil, Marek Pilný, Miroslav Martínek
Jednání zahájil předseda VV KFS Václav Andrejs, který přivítal všechny přítomné.
Dále jednání pozdravil za pořádající klub FK Dolní Kalná předseda KM KFS Tomáš Navrátil.
Na úvod proběhlo blahopřání jubilantům Václavu Andrejsovi (55 let) a Tomáši Navrátilovi (50 let).

VV KFS schválil:
1) V návaznosti na požadavek KRD ŘKČ o nahlášení R a DFA byl na návrh KRD KFS na nominační
listinu R ŘKČ doplněn Filip Stieber a na nominační listinu DFA ŘKČ doplněn Milan Šedivý.
2) Finanční náklady na přípravu výběru a kvalifikační utkání Regions Cup ve výši 15.000,-- Kč.
V případě postupu do finále dalších 15.000,-- Kč.
3) Návrh na koupi jedné kompletní sady dresů pro dospělé pro reprezentaci výběru KFS v soutěži
REGIONS CUP 2020.
4) Termín dalšího zasedání VV KFS, které se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 v Hradci Králové.
5) Příspěvek pro účastníky AGRO CS Poháru KFS kategorie dorost jako paušální náklady na R ve výši
1.300,-- Kč za každý zúčastněný klub (tzn. 15 klubů kategorie dorost x 1.300,-- Kč). Kluby budou po
skončení soutěže vyzvány k vystavení faktur.
6) Návrh nové náborové strategie rozhodčích, vytvoření nové pozice náborového manažera a obsazení
pana Miroslava Martínka do této pozice.
7) Návrh na vyhlášení akcí FPAM pro druhé pololetí roku 2020.
8) Předložený návrh Termínové listiny pro podzimní část sezony 2020/2021 s tím, že:
- Předkolo Poháru hejtmana mužů bude sehráno v termínu 1. – 2. 8.
- 1. kolo Poháru hejtmana mužů bude sehráno v termínu 8. – 9. 8.
- 2. kolo Poháru hejtmana mužů bude sehráno ve středu 9. 9.
- soutěže mužů budou zahájeny v termínu 15. – 16. 8.
- soutěže KP mužů a 1. A třídy mužů budou ukončeny v termínu 21. – 22. 11.
- soutěž 1. B třída mužů bude ukončena v termínu 7. – 8. 11.
- do Termínové listiny jsou vloženy dva volné náhradní termíny (středa 26. 8., začátek 18,00 hodin a
středa 28. 10., kdy je státní svátek), kdy si kluby po vzájemné dohodě (bez účtování poplatku za změnu
termínu) mohou předehrát 14. kolo KP mužů a 1. A třídy mužů a 12. kolo 1. B třídy mužů.
- mládežnické soutěže budou vytvořeny na základě došlých přihlášek.

VV KFS vzal na vědomí:
1) Informaci o konání základního kola Regions Cup, které se uskuteční ve středu 24. 6. 2020
v Opatovicích nad Labem, se začátkem v 18,00 hodin. Soupeřem našeho výběru bude výběr
Pardubického KFS. V případě postupu se v sobotu 27. 6. 2020 uskuteční finálové utkání ve Svitavách,
soupeřem bude výběr Olomouckého KFS.
2) Informaci o zahájení jednání, které má vést ke vzniku SpSM FC Slavia HK.
3) Informaci o finanční situaci KFS, která zůstává nadále stabilní, KFS dostal přidělené dotace z FAČR
z programu Talent a na činnost KFS. Dále jsou schválené granty Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje včetně jejich výše. Začínají probíhat jednání se stávajícími partnery o jejich dalším partnerském
působení.
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4) Informaci o cenách do probíhajícího Poháru. Partnerská firma AGRO CS věnuje poukaz na odběr
hnojiv ve výši 3.000,-- Kč pro vítěze každé skupiny AGRO CS Poháru KFS kategorie mužů i dorostu.
Hnojiva budou k odběru v areálu firmy AGRO CS.
5) Představení náborového manažera pro získávání R pana Miroslava Martínka. Miroslav Martínek
představil svoji vizi a obsah práce. Vyzval všechny předsedy OFS ke spolupráci na tomto projektu.
Náborový manažer chce sázet na osobní kontakt, představil návrh na jednoduché vstupní školení, způsob
vedení evidence, rád by fungování projektu spustil hned, propagace na webech, sociálních sítích a ve
FvK.
6) Informaci o činnosti Nadačního fondu. V průběhu jarní části sezony neproběhly žádné akce.
7) Informaci o schůzce pracovní skupiny, která chystá nastavení působnosti Okresních GTM s přechodem
pod vedení KFS. KFS obdržel ze strany FAČR návrhy smluv, které jsou z pohledu KFS
neakceptovatelné. Před jednáním KM KFS 11. 6. 2020 proběhne další schůzka pracovní skupiny se
začátkem v 16,30 hod..
7) Informaci o chystaném zasedání KM KFS, které se uskuteční 11. 6. 2020 s hlavním tématem tvorby
mládežnických soutěží s důrazem na problémové kategorie.
8) Informaci KRD o přípravě letního semináře R, fyzické prověrky R se uskuteční na začátku měsíce září
2020.
9) Informaci sekretáře KFS o přípravě nového Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021, přípravě
Termínové listiny pro podzim 2020 a tvorbě mládežnických soutěží.

VV KFS pověřuje:
1)Václava Andrejse a Vladana Haleše zahájením jednání se zástupci ČUS o snížení částky nájemného po
dobu COVID-19 a o fixaci částky nájemného a částky za účetní služby na příští 3 roky.

VV KFS ukládá:
1) Vladanu Halešovi pracovat na průběžném vyúčtování dotací za rok 2020..
Termín: do 31. 12. 2020
Zodpovídá: Haleš
2) Miroslavu Martínkovi svolat zástupce všech OFS, kde představí vizi své práce náborového manažera a
nastaví spolupráci s jednotlivými OFS.
Termín: do 22. 6. 2020
Zodpovídá: Martínek
3) Ladislavu Brožovi zintenzivnit monitoring zájemců o účast v mládežnických soutěžích KFS, hlavně
v kategorii staršího dorostu, mladšího dorostu a starších žáků. Dále znovu k této činnosti využít GTM
OFS.
Termín: do 11. 6. 2020
Zodpovídá: Brož
4) Komisím KFS předložit případné úpravy a doplnění pro tvorbu RS 2020/21.
Termín: do 15. 6. 2020
Zodpovídají: předsedové komisí KFS
Příští zasedání VV KFS: 22. 6. 2020 v Hradci Králové

Václav Andrejs
předseda VV Královéhradeckého KFS
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