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Zápis č. 7/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 10.7.2019 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, L.Ott, Luděk Ruprich, 

J. Vik 
Omluveni: J. Kmoníček, F. Pluhař 
Příští zasedání: 12.9.2019 v 16:30, změna proti plánu, ještě  bude upřesňováno 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Rozpis a rozlosování soutěží dospělých 2019/20 
3. Rozpis a rozlosování soutěží mládeže 2019/20 
4. Termínová listina sezóny 2019/20 
5. Listina rozhodčích pro sezónu 2019/20 
6. Hodnocení plenárního zasedání KVS 
7. Hodnocení účasti na Olympiádě dětí a mládeže 
8. Různé 

ad 1 

• 1/6/2019 - Oslovit kluby neregistrované dosud v rejstříku MŠMT a na nutnost registrace 
je upozornit (V. Nidrle, 9.7.). 
Kontrola byla provedena a příslušné kluby hrající soutěže byly informovány mailem. 
Kontrola byla poměrně pracná, protože v rejstříku není možné filtrovat podle sportovního 
odvětví. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 do 30.6.: 
9. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení. 
10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zaslat jen pokud došlo ke 

změnám oproti odsouhlasenému rozpisu 2018-19). 
Dopis v termínu odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 do 5.12.: 
11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 

ad 2 - Rozpis a rozlosování soutěží dospělých 2019/20 
Rozpis dospělých v podstatě připraven, zahrnuta jsou nová pravidla startu v jarní části 
druhých tříd. Skripty pro rozlosování jsou připraveny, nový modul soutěže bez zásahu 
programátora ale neumožňuje realizaci přihlášek z podatelny a zařazení do skupiny 
v modulu Soutěže2. Ihned po zjištění příčiny byl v pondělí kontaktován J. Šritter, dnes po 
komunikaci s Ing. Irem také programátorka J. Seňková. Zatím bez odpovědi, po vyřešení 
bude záležitostí práce v řádu jednotek hodin. 
Úkol 1/7/2019 – Kontaktovat telefonicky J. Šrittera s žádostí o pomoc při realizaci přihlášek, 
v případě nutnosti oslovit předsedu ČVS a generálního sekretáře. 
Termín:    12.7.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
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ad 3 - Rozpis a rozlosování soutěží mládeže 2019/20 
V rozpisu byly proti loňsku provedeny jen drobné změny, došlo např. k navýšení pokut 
u určitých přestupků a ke zvýšení odměn rozhodčích. Změnou v rozlosování soutěží je, že 
u některých bude na závěr sehráno play-off čtyř družstev na jednom turnaji, tím bude také 
zajištěn důstojný ceremoniál vyhlašování výsledků a předávání medailí. 

Úkol 2/7/2019 – Dokončit rozpis a rozlosování soutěží mládeže, aby mohl být výsledný 
dokument do konce července rozeslán družstvům. 
Termín:    24.7.2019 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

ad 4 - Termínová listina sezóny 2019/20 
Přebor první třídy žen se bude na podzim hrát od 12.10 do 14.12. s jednou přestávkou, jaro 
potom od 11.1 do  21.3. s jednou dvoutýdenní přestávkou dle jarních prázdnin v okresech 
HK a NA (nejvíce družstev). Listina kopíruje rozlosování druhé ligy, aby bylo možné zajistit 
jednoduše souběhy. 

Přebor druhé třídy žen skupina A na podzim odehraje čtyři dvojkola, a to od 7.9. do 28.9., na 
jaře potom šest od 9.5. do 13.6. 

Přebor druhé třídy žen skupina B a mužů na podzim odehraje pět dvojkol od 31.8. do 5.10., 
na jaře potom sedm od 2.5. do 20.6. 

Termínová listina přeboru první třídy mužů bude upřesněna, zatím se předpokládají tři 
turnaje na podzim a tři na jaře. 

Částečně dle možnosti zohledněn požadavek Čestic, kde je 31.8. národní finále a 25.4. jarní 
turnaj. 

ad 5 - Listina rozhodčích pro sezónu 2019/20 
Listina je připravena, byli na ni zařazeni rozhodčí nově vyškolení, ponecháni ti, kdo zatím 
určitě pískat nebudou (J. Matějovský), nebo budou pískat jen minimálně (Z. Kudrnáč, 
J. Voslář). Je na ní celkem dvaačtyřicet jmen. 

ad 6 - Hodnocení plenárního zasedání KVS 
Zasedání bylo po organizační stránce dobře připraveno včetně zajištění občerstvení 
(J. Lejsek) Účast byla mírně poznamenána dovolenými a blížícími se prázdninami, žádné 
zásadní téma v diskusi probíráno nebylo. 

ad 7 - Hodnocení účasti na Olympiádě dětí a mládeže 
Zprávu písemně rozeslal a na zasedání přednesl J. Lejsek. Dívky v šestkách obsadily čtvrté 
místo, když se jim nevydařily závěrečné zápasy o konečné umístění, chlapci v šestkách  byli 
sedmí. Dívky v beach volejbalu skončily šesté, chlapci sedmí. Umístění znamená proti 
minulé ODM posun vpřed, umístění v beach volejbalu je o to cennější, že v kraji nemáme 
žádný specializovaný oddíl. 

Zajištění ze strany Královéhradeckého KÚ hodnoceno ve všech směrech kladně (materiální 
vybavení, doprava, informovanost ), připomínky mj. k systému ubytovávání, složení stravy 
a pitnému režimu. S účastí vznikly vícenáklady, byly uhrazeny z rozpočtu KM.  

P-KVS děkuje všem trenérům, těm, kteří nejsou trenéry KCM, je za přípravu družstev 
navržena odměna ve výši 4 tis. Kč, P-KVS souhlasí. 

ad 8 - Různé 
• V. Nidrle: 

- V termínu plánovaného zářiového zasedání má důležitější pracovní povinnosti,  
navrhl přesun na 12.9., k tomu L. Ruprich - s největší pravděpodobností bude v 
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práci. Zvažováno bylo i přesunutí o týden dopředu nebo dozadu. Závěr - předběžně 
stanoveno na 12.9., případná změna bude  domluvena mailem. 

- V souvislosti se změnami ve složení P-KVS zajistí promítnutí změn ve spolkovém 
rejstříku. 

Úkol 3/7/2019 – Zajistit promítnutí změn ve složení P-KVS ve spolkovém rejstříku. 
Termín:    31.8.2019 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

• J. Lejsek: 
-  

 
Zapsal: Vik 


