Královéhradecký krajský svaz ledního hokeje – U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové

Zápis č. 22/15-16
z jednání KVV ČSLH Královéhradeckého kraje konaného dne 24. 9. 2015 v Hradci Králové
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Ing. M. Hušek, Mgr. O. Votroubek, G. Gábor, V. Samek, J. Šťavík
L. Balášová – sekretariát
M. Hosták, DR – L. Exner
1. Kontrola úkolů z minulých jednání.
2. Připravenost soutěží 2015/2016 – sekretářka KSLH.
3. Projednání rozpočtů KVV a odborných komisí – předsedové.
4. VTM a krajské výběry – aktuální informace – předseda KM a TMK.
5. Informace z PV ČSLH, Hosys, web – předseda VV.
6. Různé.

1. Kontrola úkolů z minulých jednání
 Úkol č. 2/19 – splněno
 Úkol č. 1/20 – splněno, k dodržení závazků byly vyzvány kluby Královští lvi Hradec Králové a Stadion
Nový Bydžov. Kontrolu plnění závazku provede sekretářka svazu, popř. zašle urgenci
s upozorněním o možném předání DK.
2. Připravenost soutěží 2015/2016
 Rozpisy soutěží v tištěné podobě jsou v současné době připraveny k převzetí. Kluby již byly
vyzvány.
 Ze soutěže KSM se odhlásilo družstvo Project Sport Hronov. Vzhledem k tomu, že v soutěži zůstalo
8 družstev, došlo z rozhodnutí VV a STK k přelosování. Nový rozpis soutěže KSM není v novém RS.
Nově rozlosovaná soutěž je zavedená v systému Hosys a rozlosování bylo zasláno i klubům.
 Veškeré rozpisy jednotlivých kategorií jsou rozlosovány v systému Hosys, včetně KLP a Minihokeje.
 Delegace rozhodčích jsou prováděny rovněž přes systém Hosys.
3. Projednání rozpočtů KVV a odborných komisí
 Členové VV obdrželi v předstihu podrobné vyúčtování s. 2014/2015 a zároveň návrhy rozpočtů
jednotlivých komisí včetně VV + sekretariátu na s. 2015/2016.
 Všechny návrhy rozpočtů byly zpracovány na základě skutečnosti čerpání s. 2014/2015.
 Rozpočet VV+ sekretariátu – k navýšení došlo u položky věcné dary a v položce materiálního
vybavení sekretariátu.
 Rozpočet KM a TMK byl předložen v několika částech, a to jako rozpočet na činnost TMK a KM
(jednání komise, doškoleni) a akce „Výběrů“ v návaznosti na grantovou politiku pro rok 20015 i pro
r. 2016. Další položkou rozpočtu KM je nově projekt VTM. Financování tohoto projektu není zcela
jasné. Veškeré akce Výběrů a VTM, neuvedené v rozpočtu, budou předmětem řešení na
jednotlivých zasedáních VV.
 Rozpočet KR je v položce příjmů ze školení orientační, není znám přesný počet přihlášených
zájemců (zatím 18 uchazečů šk. III tř., 2 uchazeči šk. II.tř.). V ostatních položkách je rozpočet KR
téměř stejný jako v s. 2014/2015. Ke snížení došlo v položce cestovné z důvodu změny člena KR.
 Návrhy rozpočtů STK, DCK a DR jsou rovněž téměř stejné jako v s. 2014/2015.
 V konečné rekapitulaci celkového rozpočtu KVV nejsou vykazovány příjmy DCK, které nejsou
dopředu známé. Předpokládaný schodek činí 35 810,- Kč.
KVV schvaluje rozpočty odborných komisí, KVV + sekretariátu a konečnou rekapitulaci rozpočtu
KSLH s. 2015/2016.

Úkol č. 1/22:
Termín:
Zodpovídá:

Zkontrolovat platby startovného a kaucí za s. 2015/2016. V případě zjištění, že
některý klub dosud nezaplatil, zaslat upomínku, následně předat DCK.
do 16. 10. 2015
L. Balášová

4. VTM a krajské výběry
 Za omluveného předsedu M. Hostáka podala informaci sekretářka svazu.
 Šéftrenérem v kraji pro VTM je jmenován Martin Hosták. Pro VTM roč. 2001 je určen HC
Mountfield - trenér J. Janoušek, pro roč. 2002 HC Opočno - trenér Z. Bury, pro roč. 2003 SK
Třebechovice p.O. - trenér R. Šinkovský, pro roč. 2004 HC Náchod - trenér L. Berger, brankáři - HC
Mountfield - trenér F. Luňák.
Plánované akce:
 roč. 2001
kempy HK
12.10.2015, 7.12.2015, 16.1.2016
turnaj Jaroměř
8.11.2015
ZODM – Ústecký kraj
17. - 21.2.2016
 roč. 2002
kempy Opočno
12.10.2015, 7.12.2015, 1.2.2016
turnaj Ústecký kraj
8.11.2015
turnaj Praha
16.1.2016
Škoda Cup
12. - 14.2.2016
 roč. 2003
kempy Třebechovice p.O.
12.10.2015, 7.12.2015, 1.2.2016
turnaj Třebechovice p.O.
8.11.2015
turnaj Královéhradecký kraj
16.1.2016
turnaj Pardubický kraj
23.3.2016
 roč. 2004
kempy Náchod
12.10.2015, 7.12.2015, 1.2.2016, 7.3.2016
turnaj Pardubický kraj
8.11.2015
turnaj Karlovarský kraj
16.1.2016
turnaj Středočeský kraj
23.3.2016
Trenéři i hráči obdrželi sportovní oblečení a dresy.
5. Informace z PV ČSLH, Hosys, web
 VV ČSLH schválil novelizaci přestupního řádu - došlo ke zrušení omezení příchozích hráčů do klubu
na přestup či hostování v počtu 2 hráčů věkové kategorie 7. třída a 3 hráčů věkové kategorie 8.
Třída, nadále bez omezení.
 VV ČSLH schválil úpravu SDŘ ČSLH - povolení startu dívek v chlapeckých soutěžích o jednu věkovou
kategorii níže, nejvíce však o 3 ročníky níže.
 Firma eSports spustila nové webové stránky v jednotném grafickém i obsahovém formátu pro
všechny KSLH. Adresa stránek Královéhradeckého KSLH: kralovehradeckykraj.cslh.cz. V současné
době se dokončuje struktura a naplnění stránek aktuálním obsahem.
 ČSLH připravuje přerozdělení zisku z MS mezi kluby, klíč dle kategorií (počítá se 8 kategorií) a
úrovně soutěže daných kategorií. Finance jsou určeny pro mládežnický hokej a jsou účelové.
Úkol č. 2/22:
DR připraví pravidla pro zdokladování využití finančních prostředků ze zisku MS
pro kluby Královéhradeckého kraje – finance jsou určeny výhradně pro mládež!
Termín:
31. 10. 2015
Zodpovídá:
L. Exner - předseda DR



VV ČSLH přehodnotí odměňování rozhodčích na úrovni krajů a okresů dle návrhu PV.
VTM - B. Ščerban informoval o projektu VTM. Hejtmani krajů byli požádáni formou dopisu o
podporu projektu VTM v krajích. B. Ščerban požaduje měsíčně písemně informace z jednotlivých
krajů o situaci a možné spolupráci s Krajskými úřady. Nejbližší termín pro zaslání informací je do
10. 10. 2015.
Úkol č. 3/22
zaslat požadované informace do 10.10.2015
Termín:
10. 10. 2015 a následně průběžně 1 x měsíčně
Zodpovídá:
M. Hosták - předseda KM a TMK



Dále B. Ščerban nabízí svou spoluúčast při jednání s hejtmanem kraje při jednání o pfinanční
podpoře kraje projektu VTM
Úkol č. 4/22:
projednat s B. Ščerbanem jeho případnou účast (o využití nabídky rozhodne
předseda KM a TMK M. Hosták) a sjednat termín jednání s hejtmanem kraje. O
termínu informovat předsedu KVV, který se jednání zúčastní, bude-li to vhodné.
Termín:
do 8. 10. 2015
Zodpovídá:
M. Hosták - předseda KM a TMK.

6. Různé
 KR - V. Samek informoval o průběhu předsezónního semináře rozhodčích, který se konal 13.9.2015
v Hradci Králové. Semináře se zúčastnilo 37 rozhodčích. Rozhodčí zařazení do kádru ČSLH neměli
účast povinnou. V rámci semináře proběhlo školení pravidel, seznámení se systémem Hosys, testy
z atletiky, bruslení a písemné testy z pravidel LH. Na základě výsledků sestavila KR nominační listinu
pro řízení KLM. Celkem je v kádru 58 rozhodčích. KR organizuje i náhradní seminář v rámci školení
rozh. II. třídy. Na semináři byli rozhodčí proškoleni o dani z příjmu - náhrady rozhodčích.
 Školení rozhodčích III. a II.tř. proběhne ve dnech 25.9. - 27.9. 2015 v Hronově. 25. 9. 2015
proběhne i školení pro kategorii Minihokeje. Celkem je zatím přihlášeno 18 uchazečů
z Královéhradeckého i Pardubického kraje.
 V. Samek informoval o připravované činnosti delegátů. Kádr delegátů je rozšířený o P. Martinka a
J. Stolína.
 KR ve spolupráci s TMK připravuje školení pravidel pro trenéry KLM, KSM a KLJ v souladu
s technickými normami RS 15/16. Školení proběhne dne 5. 10. 2015 od 17.00 hodin v sekretariátu
KSLH.
 V kádru pro soutěže řízené ČSLH jsou z našeho kraje nově Viktor Novák a Jan Řezníček. Pro řízení
utkání I. ligy byli zařazeni M. Šmika a P. Maštalíř. Svou činnost v ČSLH ukončil L. Machač.
 Novým členem KR se stal Martin Votroubek za stávajícího člena Petra Baldrycha, který ukončil svoji
činnosti v KR na vlastní žádost. VV bere na vědomí.
 DCK - předseda Mgr. Votroubek informoval o složení DCK – beze změn. DCK projedná provinění
klubu Project Sport Hronov, který odhlásil své družstvo ze soutěže KSM, a to po vydání RS. DCK
požádala ČSLH o přesný výklad statutu „ hráč cizinec“ v soutěžích ČSLH. Na základě sdělení ČSLH se
hráč za cizince nepovažuje, pokud byl účastníkem soutěží řízených ČSLH po dobu tří po sobě
jdoucích let.
 STK - VV jmenoval člena VV Jindřicha Šťavíka předsedou STK za zesnulého Josefa Veselého.
 Nadále trvá spolupráce s P. Lukáškem (regionální hokej), který zajišťuje statistiky hráčů v kat. KLM.
 Na úrovni nových webových stránek (eSports) řeší předseda VV Ing. M. Hušek ve spolupráci s J.
Mlejnkem spuštění aplikace on-line pro KSLH. Funkčnost se předpokládá od 1.10.2015.

Zapsala: Lucie Balášová
Ověřil: Ing. Milan Hušek

