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Zápis č. 6/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 19.6.2019 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, Luděk Ruprich 
 od 16:30 plenární zasedání KVS, prezenční listina u sekretáře 
Příští zasedání: 10.7.2019 v 16:30 
 
 
Opravy minulého zápisu: 
• Úkol – "Zjistit v rejstříku MŠMT ..." má správně číslo 3/5/2019, nikoliv 2/5/2019.  
• Bod Různé - příspěvek Jiřího Kmoníčka - odměna je navrhována za školení rozhodčích, 

nikoliv trenérů. Dále k tomuto bodu - bylo jmenováno třináct nových rozhodčích dle 
seznamu předloženého Komisí rozhodčích.  

 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Vyhodnocení II. třídy dospělých + mládež 
3. Vyhodnocení docházky rozhodčích 
4. Plán práce předsednictva na 2. pololetí2019 
5. Různé 
6. Výbor Krajského volejbalového svazu 

 

ad 1 

• 4/4/2019 - Dotázat se předních družstev z přeborů druhé třídy, zda budou mít zájem 
o potup do třídy první (J. Vik, 18.5.). 
Oslovená družstva odpověděla, nikdo zájem o postup do první třídy nemá. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/5/2019 - Zjistit nezávazně možnost zapojení se do soutěže I. třídy mužů v Libereckém 
kraji. (V. Nidrle, 20.5.). 
Včera proběhlo zasedání předsednictva Libereckého kraje. Výsledkem je, že jejich 
družstva budou dotázána, zda jsou ochotna do našeho kraje jezdit. V úterý 25.6. bude 
náš předseda jednat s předsedou Libereckého KVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/5/2019 - Zjistit u OVS zájem družstev o postup do II. tříd krajských soutěží (J. Vik, 
20.4.). 
Do KPII se přihlásilo družstvo mužů Dvora Králové nad Labem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/5/2019 - Zjistit v rejstříku MŠMT, zda jsou všechny oddíly a kluby krajských soutěží 
registrovány, informovat o nutnosti kontroly OVS (V. Nidrle, 19.6.). 
Kontrola provedena, zdaleka ne všechny oddíly a kluby registrovány jsou. Namísto cesty 
přes OVS budou oslovovány přímo oddíly a kluby. 
Úkol splněn, vyřazuje se zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/6/2019 – Oslovit kluby neregistrované dosud v rejstříku MŠMT a na nutnost 
registrace je upozornit. 
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Termín:    5.7.2019 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

 

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

byly požádány o informace, zatím jsou odpovědi z Hradce Králové a Rychnova nad 
Kněžnou (M. Houštěk za Náchod předal na plenárním zasedání). 

9. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zaslat jen pokud došlo ke 
změnám oproti odsouhlasenému rozpisu 2018-19) - nepředpokládáme změny. 

ad 2 - Informace z jednání výboru ČVS 
Jednání proběhlo 18.5., v pátek před tím se konalo slavnostní vyhlášení nejlepších volejbalů. 
Vyhlášení bylo důstojné, vyhlašovaných kategorií bylo více, ale nejlepším volejbalistou byl 
vyhlášen Jan Hadrava, volejbalistkou Michaela Mlejnková a osobností byl vyhlášen Pavel 
Řežábek. 
Na vlastním jednání výboru byly schváleny změny v legislativě (žádné zásadní), byla 
předána tělovýchovná vyznamenání, proběhla informace o přípravách oslav sto let volejbalu 
v ČR, byla diskutována činnost (resp. nečinnost) revizní komise ČVS a zvažován nakonec 
ale neschválen, byl i návrh na konání mimořádné konference, proběhly volby do Asociace 
beach volejbalu (zvolen M. Pakosta) a do Správní rady ČVS (nezvolen V. Pečinka). Jednalo 
se také o kauze baráže o extraligu Brno - Benátky n.J., přítomen byl ombudsman ČOV JUDr. 
Alexander  Károlyi. Účastníci sporu byli nabádání, aby záležitost řešili v rámci sportovních 
organizací, nikoliv prostřednictvím civilních soudů. 

ad 3 - Vyhodnocení II. třídy dospělých + mládež 
V soutěži mužů zbývá dohrát západy Dřevěnice - Chleny, termín je stanoven na 26.6. V Z2A 
zbývá dohrát Lánov - Bílá Třemešná, i zde bylo urgováno, ale s největší pravděpodobností 
bude řešeno formou kontumace a pokut. Skupina Z2B je kompletně dohrána. 
Nikdo neprojevil zájem o postup do I. třídy - viz úkol 4/4/2019. 
Soutěže mládeže byly kompletně dohrány, všechny medaile a diplomy byly předány.  

ad 4 - Vyhodnocení docházky rozhodčích 
Během celé sezóny bylo provedeno 91 předelegací, celkem se rozhodčí nedostavil k řízení 
dvou dvojzápasů (jedna osoba).  

Listina rozhodčích pro příští ročník je připravena, na řízení se nebudou podílet M. Dmejchal,  
F. Tomášek, R. Máša a P. Richtera. 

ad 5 - Plán práce předsednictva na 2. pololetí2019 
Nadále platí pravidlo, že zasedání P-KVS se konají vždy druhou středu v měsíci. Protože ale 
každé pravidlo má výjimky, jako každý rok se neuskuteční zasedání v srpnu, listopadové 
zasedání bude vzhledem k plánované dlouhodobé nepřítomnosti předsedy až ve čtvrtek 
21.11. a zasedání prosincové, na které bude navazovat plenární zasedání, bude až 18.12. 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Komise mládeže si zaslouží pochvalu za organizaci vyhlášení nejlepších. Na úrovni 
byl jak průběh, tak účast hostů (náměstkyně hejtman Mgr. M. Berdychová, předseda 
KhK ČUS L. Šnajdr, předseda Všesportovního kolegia Mgr. Jiří Pekař, generální 
sekretář ČVS Ing. M. Labašta, zastupitel města HK a fotbalový trenér L. Škorpil). 
Rozpočet byl proti plánu mírně překročen. 
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• J. Lejsek: 
- Včera proběhla závěrečná schůzky před odjezdem na ODM. Chlapci budou ještě 

v tomto týdnu dvakrát trénovat. 

• V. Anděl: 
- Dne 15.5 se sešla revizní komise, předal do archivu zápis z jednání. 

- Jede jako rozhodčí na ODM, spolu s ním S. Kučera a M. Vyhnánek. 

- Zúčastnil se v Praze jednání předsedů komisí rozhodčích. Čerpání nákladů 
z příspěvku na činnost naší KR musí schválit M. Hudík, trička pro rozhodčí si každý 
kraj zajišťuje sám, musejí být odlišná od triček pro extraligu dospělých. 

• J. Kmoníček 
- V současné době probíhá se svazem řešení doplatku za zbývající licenční příspěvky 

a dohledávání stokorunového rozdílu mezi naším účetnictvím a VISem. 

- Granty na mládež byly podány, požadované částka 100 000 Kč. Většina dotace 
bude použita na krytí příjmu schváleného rozpočtu v oblasti mládeže (KCM, MINI...). 

• F. Pluhař: 
- Soutěže přeborů okresu Hradec  Králové byly kompletně dohrány. 

• T. Jirásek: 
- Zeptal se, zda by bylo možné hrát zápasy krajského přeboru dospělých v neděli, 

hala v Červeném Kostelci je naplněna několika volejbalovými soutěžemi. K tomu 
J. Vik - snahou je se nedělním zápasům dospělých vyhnout, protože pokud se hraje 
souběhem, mohou zápasy končit až před šestou hodinou odpolední a družstva 
dojedou domů v sedm. Snahou bude uspořádat KP1 žen tak, aby se hrála stejná 
kola jako ve druhé lize a bylo možné věc nejprve řešit přidělením losovacích 
protičísel a až potom nedělním termínem. 

ad 7 - Výbor krajského volejbalového svazu 
• Jednání zahájil a řídil J. Vik. 

• V. Nidrle přednesl zprávu o činnosti krajského svazu od minulého plenárního zasedání, 
mj. zmínil: 

- informace z jednání výboru ČVS - viz bod 2 tohoto zápisu, 

- změna v řízení sportu - včera bylo parlamentem schváleno zřízení Národní 
sportovní agentury, 

- činnost jednotlivých komisí KVS, 

- vydařené vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů v kraji - viz 
také jeho příspěvek v bodu 6 tohoto zápisu. 

• V. Nidrle seznámil s plánem schůzové činnost P-KVS - viz bod 5 tohoto  zápisu. 

• J. Kmoníček seznámil s průběžným stavem hospodaření KVS a s výhledem na zbytek 
roku (očekává mírný přebytek). Informoval o podání projektu pro mládež. 

• V. Nidrle informoval o písemné rezignaci na členství v P-KVS M. Charváta 
a J. Matějovského, navrhl kooptaci L. Rupricha do P-KVS. Výbor návrh schválil - viz 
usnesení plenárního zasedání. 

• J. Vik informoval o průběhu soutěží dospělých ročníku 2018-19: 

- I. třídu mužů Královéhradeckého kraje vyhrála Slavia Hradec Králové B a uspěla 
v kvalifikaci o 2M, nicméně nemá zájem postoupit, 

- I. třídu žen vyhrála rovněž Slavia Hradec Králové B, ale neměla zájem o start 
v kvalifikaci o 2Z, 
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- vítěz II. třídy M není zatím vzhledem k odloženému dvojzápasu Dřevěnice znám, 
budou jím buď právě Dřevěnice, nebo Semily, ani jedno družstvo nemá zájem hrát 
v KP1, 

- II třídu ŽA vyhrál Lánov, ale nemá zájem o postup, 

- II třídu ŽB vyhrály Stěžery, nemají zájem o postup, 

• T. Jirásek informoval o průběhu  soutěží mládeže ročníku 2018-19: 

- V jednotlivých kategoriích mládeže se přeborníky kraje stala družstva Třebechovic 
pod Orebem (JKY), Hronova (KKY), Slavia HK B (ZKY), Rtyně v Podkrkonoší 
(ZKYM), Slavia HK B (KTI), Slavia HK (ZCIST), Slavia HK (ZCIML) a v minivolejbalu 
chlapci Slavie HK a dívky Červeného Kostelce. 

• J. Vik informoval o přípravě krajských soutěží dospělých ročníku 2019-20: 

- do první třídy žen se přihlásilo stávajících osm družstev a na doporučení OVS také 
dvě další, hrát se tedy bude v počtu deseti družstev, 

- o start v první třídě mužů mají zájem dvě družstva (Červený Kostelec a Slavia HK), 
zatím není dořešen další postup, zklamaly i pokusy získat i za cenu výjimek ze SRV 
další družstva, abychom mohli opět hrát soutěž svoji. v současné době probíhají 
jednání s Libereckým KVS, 

- do druhé třídy žen se zatím hlásí dvanáct družstev, zbývající z letošní soutěže bude 
dotázáno,  

- do druhé třídy mužů je přihlášeno sedm družstev, nově Dvůr Králové nad Labem 
místo Hronova,  

• T. Jirásek informoval o přípravě krajských soutěží mládeže ročníku 2018-19: 

- v současné době je přihlášeno čtyřiadvacet družstev minivolejbalu, tři mladších 
žáků, šest starších, čtyři kadetů a jedno juniorů, devět mladších žákyň, pět kadetek 
a šest juniorek (soutěže kadetek a juniorek budou oddělené. 

• Byli oceněni jubilanti - Jan Česenek (70 let, nepřítomen), Mgr. František Lilko (65 let, 
medaile O. Koutského, omluven), Zdeněk Jakl (75 let, nepřítomen), Jaroslav Němeček 
(55 let, medaile O. Koutského),  Ing. Pavel Procházka (80 let), Václav Anděl (65 let, 
medaile O. Koutského), František Pluhař (65 let), Stanislava Řepíková, Naďa Skácelová 
(nepřítomna) a Ing. Aleš Staněk (75 let). 

• V diskusi: 

− F. Pluhař informoval o stavu příprav školení trenérů v příštím roce, 

− S. Řepíková se zeptala na nová družstva v HK-Z1,  

− M. Burdych informoval o schválení nové kategorie trenérské kvalifikace "trenér 
minivolejbalu", 

− M. Houštěk: 

− zeptal na stav v zavádění elektronického zápisu, k tomu J. Kmoníček - v kraji 
letos zavádět nebudeme a nevíme, zda v ligových soutěžích bude, je to hlavně 
požadavek MŠMT související s nutností jednoznačně prokázat zapojení hráčů, 
na které jsou požadovány dotace, takže by se to mělo v první řadě týkat soutěží 
mládeže včetně minivolejbalu, k tomu V. Nidrle - otázkou je, jaký bude postoj 
Národní sportovní agentury, 

− navrhl doplnit vyhlášení nejlepších o kategorie dospělých, k tomu V. Nidrle - 
nápad zvážíme, 
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− M. Burdych: 

− nabídl okresu Trutnov pomoc při startu mládežnických, alespoň 
minivolejbalových soutěží, k tomu Z. Fiala - spousta lidí kritizuje nečinnost OVS, 
nicméně v případě, že jsou požádáni spolupráci při organizování nějaké akce, 
zůstane žádost bez odpovědi, 

− jako zástupce ve výboru ČVS upozornil, že čtyři sportovní svazy (florbal, volejbal, 
basketbal a házená) se spojily a vytvoří projektovou dokumentaci tzv. 
multisportovní haly, což by mělo umožnit lepší přístup k penězům na realizaci. 

• Bylo schváleno usnesení plenárního zasedání.  

• J. Vik poděkoval přítomným za účast a plenární zasedání ukončil. 
 
 
 
 
Zapsal: Vik 


