FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Karlovarský krajský fotbalový svaz
Výkonný výbor
Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 731125144 E-mail: fotbalkv@cuskv.cz

Zápis č. 2 z jednání VV Karlovarského KFS ze dne 12. 5. 2021
Místo konání: sekretariát Karlovarského KFS
Přítomni: Mgr. Tomáš Provazník, Slavomír Kozel, Bc. David Palla, Jan Rod, Bc. František Nedbalý,
Mgr. Jan Makovec, Stanislav Štípek
Omluveni: x
Hosté: Jiří Špak (sekretář), Luboš Vorel (předseda DK), Pavel Pešek (předseda KR), Martin
Hányš (předseda STK), Martina Hadravská (předseda ORK)
Jednání řídil předseda VV Mgr. Tomáš Provazník dle schváleného programu.
1. Jmenování členů odborných komisí Karlovarského KFS
a) Disciplinární komise – Lubomír Vorel (předseda)
• Bc. David Palla, Martin Tichota, Petr Hodač
b) Komise rozhodčích – Pavel Pešek (předseda)
• Vladimír Melničuk, Josef Novotný, Roman Hányš, Slavomír Kozel
c) Komise mládeže – Mgr. Jan Makovec (předseda)
• Mgr. Lukáš Jankovský, Jiří Vosyka, Marek Kratochvíl, Miloš Munka, Vítězslav Hejret
d) Sportovně-technická komise – Martin Hányš (předseda)
• členové komise budou jmenováni na příštím jednání VV
2. Valná hromada FAČR
• VV schvaluje tyto nominace kandidátů do funkcí na volební VH FAČR (3. 6. 2021, Nymburk)
- Mgr. Tomáš Provazník (na člena VV FAČR)
- Adolf Šádek (na místopředsedu VV FAČR)
3. Došlá pošta:
• ŘKČ FAČR – termínová listina soutěží ŘKČ na podzim 2021 → viz bod 5
• GTM KKFS – požadavek na nákup tiskárny na tisk trenérských licencí → viz bod 4
4. VV pověřuje nebo ukládá:
• sekretář

– připravit na příští jednání VV vyúčtování finanční podpory FAČR za rok 2020,
které poslouží jako podklad pro sestavení žádosti o finanční podporu na rok 2021

• sekretář

– společně s předsedou VV zajistit odeslání potřebných dokladů z VH KKFS na
FAČR k následnému podání zápisu do rejstříkového soudu → do 27. 5. 2021

• sekretář

– zorganizovat předání agendy mezi bývalým předsedou VV Ing. Rostislavem
Votíkem a novým předsedou VV Mgr. Tomášem Provazníkem → co nejdříve

• sekretář

– na příští jednání VV pozvat paní Jitku Peřinu (Sportovní unie Karlovarska)
k ujasnění vzájemné spolupráce

• GTM KKFS – připravit důvodovou zprávu pro nákup speciální tiskárny na tisk nových
trenérských průkazů a pozvat na jednání VV
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5. Různé:
• Organizace soutěží nebo zápasů ze strany KKFS do 30. 6. 2021 – vzhledem k tomu, že není
možné využívat vnitřní prostory kabin, tak nelze organizovat žádná přátelská utkání nebo
turnaje → pokud se situace zlepší VV ve spolupráci s STK osloví kluby, zda budou mít zájem o
organizované zápasy
• Termínová listina na podzimní část soutěží – na základě doporučení FAČR a zaslané
termínové listiny ŘKČ, je nutné zahájit soutěžní ročník v soutěžích mužů 14. – 15. 8. 2021;
soutěže mládeže by měly začínat počátkem září
• Přihlášky do soutěží – VV na základě doporučení STK schvaluje termín 31. 5. 2021 na
odevzdání přihlášek do nového soutěžního ročníku 2021/22 → startovné bude klubům letos
odpuštěno (dvě sezóny po sobě nebyly soutěže kompletně dohrány)
• Zřízení facebookových stránek KKFS a Instagramu KKFS → předseda VV požádal
všechny členy VV o předložení návrhů případných zájemců o vedení a správu sociálních sítí
KKFS
• Logo Karlovarského KFS – soutěž na vytvoření nového loga Karlovarského KFS se zatím
zastavuje → důvodem je příprava nového loga FAČR s možností jeho využití jako vzor loga
KKFS
• Jednání u hejtmana Karlovarského kraje – v pátek 14. 5. 2021 se předseda VV společně
s místopředsedou VV zúčastní schůzky s hejtmanem
• Nabídka kempu s účastí španělských trenérů – VV vzal nabídku na vědomí. Vzhledem
k několikaletým zkušenostem pořádání letních fotbalových kempů doporučil VV organizaci
kempů na úrovni klubů v regionu
• Vstupenky na EURO 2021 – předseda VV obdržel nabídku na dvě vstupenky v hodnotě
185 EUR/kus. VV nabízí možnost rezervace vstupenek klubům z regionu.
6. Termín příštího zasedání:
• příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 16:00 hod. v sídle Karlovarského KFS

V Karlových Varech dne 12. 5. 2021

zapsal: Jiří Špak, sekretář Karlovarského KFS

ověřil: Mgr. Tomáš Provazník, předseda VV
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