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Zápis č. 4/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 11.4.2019 (změna proti plánu) od 16:00, zasedací místnost TJ 
Slavia 

Přítomni: V. Anděl, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L.Ott, F. Pluhař, 
J. Vik, K. Volt 

Omluveni: M. Charvát, T. Jirásek 
Příští zasedání: 15.5.2019 v 15:30, od 17:00 vyhlášení nejlepších 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Vyhodnocení krajského poháru dospělých 
3. Návrhy na vyhlášení nejlepších mládežníků kraje, technické zajištění akce 
4. Vyhodnocení I. třídy mužů a žen, kvalifikace o II. ligu 
5. Krajské soutěže v plážovém volejbale 
6. Činnost KSVV - návrhy na přijetí jubilantů v ČVS 
7. Příprava jarní části soutěží II. třídy mužů a žen  
8. Různé 

ad 1 

• 1/3/2019 - Dořešit s okresem Rychnov nad Kněžnou zastoupení v P-KVS (V. Nidrle, 
10.4.). 
Na finále Východočeského poháru podepsal M. Charvát odstoupení z funkce. Na 
dnešním zasedání okres RK zastupoval K. Volt, od příště se bude účastnit předseda 
OVS. Odstoupení z funkce musíme dovést až k výměně v rejstříku, je třeba vyřešit to 
i s J. Matějovským. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/3/2019 - Rozeslat oddílům nabídku školení rozhodčích III. třídy. (J. Vik, 20.3.). 
Rozesláno, přihlásilo se šestnáct lidí, ve skutečnosti se zúčastnilo prvního dne čtrnáct. 
Částečně se jedná o zájemce mladší osmnácti let, po absolvování budou do dosažení 
zletilosti využívání pro řízení soutěží žactva. Nabídnuta bude možnost absolvovat 
praktickou část při čestickém turnaji 27.4. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/3/2019 - Zjistit u družstva Hronova B zájem o kvalifikaci o 2-Z (J. Vik, 15.3.). 
Nemají zájem, do kvalifikace se nikdo z kraje nepřihlásil. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/3/2019 - – Připravit návrh změny pravidel startu hráček a hráčů v jarní části II. tříd 
dospělých (J. Vik, 10.4.). 
Členům P-KVS rozesláno mailem 4.4., všichni s navrhovanou změnou souhlasí. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/3/2019 - Zaslat J. Vikovi pro přípravu rozpisu na příští sezónu znění pravidla startu 
družstev s hráči vyšších věkových kategorií (T. Jirásek, 15.3.). 
Bude ještě konzultováno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019: 
8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací soutěží ČVS a mistrovství 

republiky žáků a žákyň - nejpozději dva týdny před konáním akce - poslední část 
odeslána 3.4. - bylo odesláno ve čtyřech dávkách, poslední 3.4. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 do 30.6.: 
9. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - okresy 

budou požádány o informace. 
10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zaslat jen pokud došlo ke 

změnám oproti odsouhlasenému rozpisu 2018-19) - nepředpokládáme změny. 

ad 2 - Vyhodnocení krajského poháru dospělých 
Královéhradecký pohár žen vyhrálo družstvo Sokola Plotiště nad Labem před DTJ Hradec 
Králové, Sokolem Třebechovice pod Orebem a Sokolem Kostelec na Orlicí. Soutěž mužů 
hrála pouze tři družstva, čtvrté, junioři Slavie, se odhlásilo, protože postoupili do baráže 
o juniorskou extraligu. Vyhrál Sokol Stěžery před VK Hradec Králové B, třetí byl Sokol 
Chleny. 
Východočeský pohár, do kterého postoupila první dvě družstva z pohárů Pardubického 
i Královéhradeckého kraje, se letos hrál rovněž v Česticích, v sobotu ženy, v neděli muži. 
Ženská soutěž byla poznamenaná tím, že z kraje Pardubického přijelo jen jedno družstvo. 
Hrálo se na tři hrané sety, pardubický zástupce, Sokol Písečná, s oběma našimi družstvy 
prohrál 0:3 a o vítězi rozhodl jejich  vzájemný zápas. Byl velmi vyrovnaný, DTJ HK porazila 
Sokol Plotiště a závěrečné pořadí tedy bylo 1. DTJ, 2. Plotiště a 3. Písečná. 
Muži v neděli přijeli všichni a o celkovém pořadí rozhodly až poslední zápasy. Nakonec 
vyhrál VK Hradec Králové B před  SK Slatiňany, VK Choceň B a Sokolem Stěžery.¨ 
Celkově bylo pořádání poháru hodnoceno pozitivně, na financování použijeme částečně 
prostředky z krajského grantu. 
J. Vik připraví závěrečnou zprávu, pošle ji M. Roudenskému a předběžně zjistí zájem 
o pokračování i příští rok. 
Úkol 1/4/2019 – Sestavit závěrečnou zprávu o Východočeském poháru a zjistit 
u M. Roudenského předběžný zájem o pokračování v příští sezóně.  
Termín:    20.4.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 3 - Návrhy na vyhlášení nejlepších mládežníků kraje, technické zajištění akce 
J. Lejsek předložil návrh vycházející ze stanovisek trenérů družstev, trenérů KCM 
a předsedy komise mládeže s tím, že dosud nebyli určení případní vyhlašování v kategoriích 
trenérka / trenér, to bude rozhodnuto až po kvalifikacích do soutěží řízených ČVS, resp. po 
MČR. Celkem svoje stanovisko předneslo třináct lidí. P-KVS s návrhem souhlasí. 

Byl sestaven seznam osob, které budeme na vyhlášení zvát a rozděleny úkoly, kdo koho 
osloví. Všem bude po ústním pozvání zaslána i pozvánka písemná.  

J. Vik připraví koncept přihlášky pro vyhlašovaná a zašle ho předsedovi KVS k připomínkám. 
Každý vyhlašovaný si může přivést jednu osobu doprovodu a případně trenérku či trenéra 
(resp. i více osob doprovodu, ale každému vyhlašovanému proplatíme cestu jedním autem). 
Úkol 2/4/2019 – Připravit koncept přihláška pro vyhlašované a poslat ho k připomínkám 
předsedovi KVS. 
Termín:    20.4.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

Technicky je vyhlášení z větší části připraveno, v současné době řeší J. Lejsek problém 
s bannery, na kterých není nové logo českého volejbalu. 
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ad 4 - Vyhodnocení I. třídy mužů a žen, kvalifikace o II. ligu 
První třída žen se hrála v osmi družstvech, všechny zápasy byly dohrány a všechny zápisy 
jsou nahrány ve VISu. První byla Slavia HK B, druhý Sokol Staré Město Náchod a třetí VK 
Hronov B. Bohužel nikdo z prvních tří neprojevil zájem o start v kvalifikaci o 2-Z. 
Muži hráli v soutěži organizované Pardubickým KVS. Z našeho kraje to byla dvě družstva, 
Slavia HK B, ta skončila celkově třetí a bude dle rozpisu hrát kvalifikaci o 2-M teď o víkendu, 
Červený Kostelec byl nakonec osmý. 

ad 5 - Krajské soutěže v plážovém volejbale  
Beachvolejbal nemá v našem kraji tradici a dlouhodobé soutěže se nehrají. P-KVS uvažuje 
o uspořádání jednorázových turnajů, z nichž by vzešli krajští přeborníci, začneme tím, že 
u oddílů zjistíme, zda by o turnaje byl zájem - termín na odpovědi do 8.6. Každopádně muži 
by hráli ve Dřevěnici v neděli 23.6., ženy zřejmě o stejném víkendu v Havlovicích. 
Úkol 3/4/2019 – Dotázat se družstev krajských soutěží, zda by měla zájem o jednorázový 
přebor kraje v beachvolejbalu. 
Termín:    20.4.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 6 - Činnost KSVV - návrhy na přijetí jubilantů v ČVS 
Dva účastníky přijetí jubilantů jsme již určili na podzim, pokud dostaneme k dispozici víc 
míst, budeme z náhradníků vybírat od nejvyššího dosaženého věku. 

ad 7 - Příprava jarní části soutěží II. třídy mužů a žen 
Nic mimořádného se neděje. Proběhlo několik změn termínů zápasů, v převážné většině to 
byla předehrání bez poplatku. První zápasy se hrají již 20.4., je to dohrávka z podzimu. 
Přibližně v polovině jarní části budou první družstva předběžně dotázána, zda budou mít 
zájem postupovat do přeboru první třídy. 

Úkol 4/4/2019 – Dotázat se předních družstev z přeborů druhé třídy, zda budou mít zájem 
o potup do třídy první. 
Termín:    18.5.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Dnes dostal popis fungování elektronického zápisu, je pro zavedení alespoň 
v některých soutěžích. K tomu V. Anděl - Pardubický kraj pro příští sezónu se 
zavedením nepočítá, počká, jak se věc osvědčí ve vyšších soutěžích. K tomu J.Vik - 
musíme zohlednit i to, že situace ve volejbalu je diametrálně odlišná od fotbalu, kde 
na to oddíly dostanou dotaci. Připadá mu nesprávné, aby si družstva musela platit 
datové připojení. K tomu J. Kmoníček - částečně souhlasí s argumenty JV, hlavní 
problém ale vidí v tom, že systém má být funkční až v září, takže by elektronický 
zápis pro příští sezónu nezaváděl. 

• J. Lejsek: 
- Přišla zpráva, že Správní rada schválila změnu věkových kategorií dívek pro příští 

sezónu takto - žákyně 1.1.2005 a mladší, kadetky 1.1.2003 a mladší, juniorky 
1.1.2000 a mladší. Věc ještě podléhá schválení výborem, ale nepředpokládá se 
nějaká změna. 

Úkol 4/4/2019 – Informovat družstva dívek o změně věkové hranice.. 
Termín:    20.4.2019 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

- Příprava na Olympiádu dětí a mládeže probíhá podle plánu, v družstvech je již 
vybráno čtrnáct hráček, resp. hráčů, z nich bude určena závěrečná nominace, jsou 
vybrány dvojice pro beachvolejbal. 
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• V. Anděl: 
- Dostal z ČVS dotazník týkající se činnosti MR. Vše vyplnil s výjimkou odpovědi na 

dotaz: "Jak hodláte podporovat mladé rozhodčí?". Ničeho než obecné odpovědi 
typu "všeobecná  pomoc při výkonnostním růstu" nejsme schopni. 

• L. Ott: 
- Zeptal se, v jakém stavu jsou projekty mládeže. K tomu J. Kmoníček - peníze budou 

z programu Talent, budou tedy směrovány do oblasti talentů, nikoliv na běžný 
provoz. S vyhlášením počítá v dubnu, návazně připraví informaci družstvům. 

• J. Kmoníček: 
- Připraví rozpočet na školení rozhodčích. 

 

 

Zapsal: Vik 


