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Zápis č. 5/2019 

ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 15.5.2019 od 15:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L.Ott, 

F. Pluhař, Luděk Ruprich, J. Vik 
Omluveni: M. Charvát 
 od 17:30 vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek 

a volejbalistů 
Příští zasedání: 19.6.2019 v 15:30, od 16:30 plenární zasedání KVS 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Závěrečná zpráva DCK o I. třídě 
3. Nominační listina rozhodčích 2019-20 
4. Mistrovské soutěže s krajem Pardubice 
5. Příprava rozpisu 2019-20 
6. Příprava pléna KVS 
7. Různé 
8. Vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů 

 

Oprava minulého zápisu: 

Úkol "Informovat družstva dívek o změně věkové..." má správně číslo 5/4/2019, nikoliv 
4/4/2019. 

ad 1 

• 1/4/2019 - Sestavit závěrečnou zprávu o Východočeském poháru a zjistit 
u M. Roudenského předběžný zájem o pokračování v příští sezóně (J. Vik, 20.4.). 
Závěrečná zpráva sestavena a rozeslána M. Roudenskému, vedoucímu soutěže 
a vedoucímu závěrečného turnaje. Zájem o pokračování je. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/4/2019 - Připravit koncept přihlášky pro vyhlašované a poslat ho k připomínkám 
předsedovi KVS (J. Vik, 20.4.). 
Pozvánky byly připraveny, posouzeny a rozeslány. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/4/2019 - Dotázat se družstev krajských soutěží, zda by měla zájem o jednorázový 
přebor kraje v beachvolejbalu (J. Vik, 20.4.). 
Termín odpovědí stanoven na 8.6., zatím jedna odpověď. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/4/2019 - Dotázat se předních družstev z přeborů druhé třídy, zda budou mít zájem 
o postup do třídy první (J. Vik, 18.5.). 
Úkol trvá. 

• 5/4/2019 - Informovat družstva dívek o změně věkové hranice (T. Jirásek, 20.4.). 
Družstva byla informována mailem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 do 30.6.: 
8. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - okresy 

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

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

ad 2 - Závěrečná zpráva DCK o I. třídě 
DCK neřešila žádnou mimořádnou situaci. 

ad 3 - Nominační listina rozhodčích 2019-20 

V nejbližší době budou stávajícím rozhodčím rozeslány dotazníky, zda budou v pískání 
pokračovat i příští sezónu. Na listinu budou také zařazeni absolventi letošního školení, 
protože se jedná o rozhodčí mladší osmnácti let, budou využiti pro rozhodování 
mládežnických soutěží. Při Zmrzlinovém poháru proběhne školení rozhodčích pořádané 
Pardubickým KVS, několik účastníků je i z kraje našeho, na listinu budou rovněž zařazeni. 

ad 4 - Mistrovské soutěže s krajem Pardubice 
U chlapeckých soutěží se nepředpokládá problém, definitivně bude v nejbližší době 
dohodnuto. V soutěži první třídy mužů je naopak možné problém očekávat, naše dvě 
družstva doplňovala počet účastníků na deset, ale do soutěže spadla dvě družstva z druhé 
ligy a zájem o postup mají i některá družstva z druhé třídy. Probíhají jednání jak se vrátit k 
vlastní soutěži, je zjišťován počet možných účastníků a zvažovány jsou různé systémy 
soutěže. Paralelně s tím se V. Nidrle na víkendovém zasedání výboru ČVS pokusí 
předběžně zjistit možnost zapojit se do soutěže v kraji Libereckém, kde dnes hraje šest 
družstev. 
Úkol 1/5/2019 – Zjistit nezávazně možnost zapojení se do soutěže I. třídy mužů v 
Libereckém kraji. 
Termín:    20.5.2019 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

ad 5 - Příprava rozpisu 2019-20 
Připraven je text upravující start hráček a hráčů v jarní části soutěží druhých tříd a start 
hráček a hráčů mládežnických kategorií v postupové části krajských soutěží. V rozpisu jako 
takovém zásadní změny nebudou, otázkou je, jak dopadne situace kolem I. třídy mužů, 
v dívčích soutěžích je zvažováno zavedení play-off, mj. s cílem existence závěrečného 
turnaje, kde by mohly být předány diplomy a medaile. 

Vzhledem k dřívějšímu termínu letošního jarního plenárního zasedání budou informace 
k přihláškách rozeslány dříve a uzávěrka přihlášek jak v mládežnických, tak v soutěžích 
dospělých stanovena na 10.6. Předsedové OVS budou dotázání na zájem družstev o postup 
do druhých tříd. 

Úkol 2/5/2019 – Zjistit u OVS zájem družstev o postup do II. tříd krajských soutěží. 
Termín:    20.5.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 6 - Příprava pléna KVS 
Plenární zasedání bude řídit J. Vik, připraví rovněž návrh usnesení. Zprávu o činnosti a plán 
práce předsednictva na druhé pololetí přednese V. Nidrle, J. Kmoniček průběžnou zprávu 
o hospodaření. V obsahu předpokládáme alespoň předběžné zprávy o přípravě soutěží 
příštího ročníku a vyřešení otázky abdikací M. Charváta (máme od něj podepsaný písemný 
doklad) a J. Matějovského na členství v P-KVS. 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 
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- Zeptal se, jak jsme reagovali na dotaz ohledně podpory rozhodčích v kraji - k tomu V. 
Anděl - navrhujeme příspěvek na nákup oblečení a hlavně podporu školení. 

- Za úkol jsme od ČVS dostali zjistit, zda jsou všechny oddíly a kluby registrovány 
v rejstříku MŠMT. Provede a zároveň bude informovat okresy. 

Úkol 2/5/2019 – Zjistit v rejstříku MŠMT, zda jsou všechny oddíly a kluby krajských 
soutěží registrovány, informovat o nutnosti kontroly OVS. 
Termín:    31.5.2019 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Navrhuje vyplatit za pořádání Královéhradeckého poháru odměny takto - Sokol 
Stěžery a Slavia HK po 2 tis. Kč za uspořádání vždy dvou turnajů, Sokolu Čestice 
4 tis. Kč. za uspořádání čtyř turnajů a 3 tis. Kč vedoucímu soutěže Petru 
Kovalíčkovi. P-KVS souhlasí.  

- Dostal pozvánku na konferenci KHKO ČUS. P-KVS ho deleguje k účasti. 

• J. Lejsek: 
- Navrhuje jmenovat trenéry pro Olympiádu mládeže takto: 

• dívky šestky - Petr Kovalíček a Petra Kovalíčková, 

• dívky beach - Dana Vajsarová, 

• chlapci šestky - Jakub Lejsek a Matyáš Horáček, 

• chlapci beach - Tomáš Novák (Sport RK). 

P-KVS souhlasí. 

• J. Kmoníček navrhuje vyplatit za školení trenérů odměnu ve výši 3 tis. Kč za uspořádání 
a 7,5 tis pro školitele. P-KVS souhlasí. Uvedené částky budou pokryty z dotací, celkový 
hospodářský výsledek bude mírně přebytkový. 

• L. Ruprich: 
- Předal zástupcům okresů medaile pro kadetky juniorky, v Třebechovicích předá 

osobně. 

• F: Pluhař: 
- Nedoporučuje posunovat konec jarní části soutěží druhé třídy dál do června, protože 

by to mohlo kolidovat se školením trenérů. 

• T. Jirásek: 
- Doporučuje posunout vyhlášení nejlepších o dva týdny, aby do návrhů mohly být 

zahrnuty výsledky MČR žákyň, které se letos hraje později a je pravděpodobné, že 
se to může opakovat. 

ad 8 - Vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů 
V 17:00 začalo vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů za sezónu 
2018-19. Akce se konala ve velké zasedací místnosti TJ Slavia, jako hosté se jí zúčastnili 
náměstkyně hejtmana Mgr. M. Burdychová, předseda Královéhradeckého krajského 
sdružení ČUS L. Šnajdr, předseda Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje Mgr. Jiří 
Pekař, L. Škorpil, fotbalový trenér a zastupitel města Hradec Králové a generální sekretář 
ČVS Ing. M. Labašta. Přítomni dále byli předsedové OVS, kteří nejsou členy P-KVS, 
zástupce ve výboru ČVS Ing. M. Burdych, trenér KCM dívek Ing. P. Kovalíček, E. Čejka 
z firmy sport Forte, bývalý člen P-KVS V. Židů, fotografování zajistil a článek do krajském 
tisku dodá L. Douděra. Pořadem provázel profesionální moderátor, součástí byl kulturní 
program. 
Před vlastním vyhlášením převzali F. Pluhař čestný odznak za významný přínos sportu 
České unie sportu a Ing. M. Labašta medaili O. Koutského.  
V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni: 
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1. naděje v kategorii dívek   Kristýna Hotárková (SPORT KLUB Náchod), 
2. naděje v kategorii chlapců  Jan Moravec (VK AŠ Kvasiny), 
3. mladší žákyně   Anna Pragerová (Baník Rtyně v Podkrkonoší), 
4. mladší žák   Eduard Linhart (SK Sport Rychnov n. K.), 
5. starší žákyně   Natali Gerčáková (VK Hronov), 
6. starší žák    Ondřej Arabasz (Sokol Dřevěnice), 
7. kadetka    Kristýna Vašáková (TJ Lokomotiva Trutnov), 
8. kadet    Lukáš Nejman (SLHK), 
9. juniorka    Eliška Myšáková (SLHK) 
10. junior    Vojtěch Petiška (SLHK), 
11. talent dívky   Jana Dvořáková (SLHK), 
12. talent chlapci   David Kollátor (SLHK), 
13. trenérský přínos   Petra Horáková (TJ Sokol Třebechovice p. O.), 
14. trenérský přínos   Jiří Šimánek (Sokol Dřevěnice), 
15. nejlepší trenér sezóny  Tomáš Lilko, 
16. přínos pro KH volejbal  Petr Benda.  
Po ukončení oficiální části proběhl raut. 
 
 
 
Zapsal: Vik 


