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Zápis č. 8/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.9.2019 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L.Ott, 

F. Pluhař 
Omluveni: L.Ruprich, J. Vik 
Příští zasedání: 9.10.2019 v 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Soutěže dospělých v kraji - informace 
3. Činnost KCM, průběžné čerpání grantů 
4. Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
5. Republikové finále vesnic, grant na masovku 
6. Různé 

ad 1 

• 1/7/2019 - Kontaktovat telefonicky J. Šrittera s žádostí o pomoc při realizaci přihlášek, 
v případě nutnosti oslovit předsedu ČVS a generálního sekretáře (J. Vik, 12.7.). 
Problém byl v tom, že zatímco loni modul Soutěže připouštěl identifikaci soutěže HK-Z-1 
i HK-Z1, modul nový nikoliv J.Šritter obratem opravil. Každopádně v nových modulech 
bylo a je několik chyb, zbývá poslední a poměrně viditelný, že výsledky se nezapočítávají 
správně do tabulek. Na odstranění se pracuje. (V tuto chvíli je již odstraněno.) 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/7/2019 - Dokončit rozpis a rozlosování soutěží mládeže, aby mohl být výsledný 
dokument do konce července rozeslán družstvům (T. Jirásek, 24.7.). 
Kompletní rozpis byl rozeslán vedoucím družstev a rozhodčím, verze bez adres 
vedoucích družstev a rozhodčích je vystavena na webu. Již existuje verze 1.20, 
průběžně jsou opravovány údaje, hlavně adresy hřišť. 

Na webu jsou opraveny i informace další, např. o složení P-KVS a adresář rozhodčích 
byl aktualizován. Na úvodní stránce je informace o podpoře projektů krajem z roku 2019. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/7/2019 - Zajistit promítnutí změn ve složení P-KVS ve spolkovém rejstříku (V. Nidrle, 
31.8.). Odesláno 3.9. na „justici“.                                                                           
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

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

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 

ad 2 - Soutěže dospělých v kraji - informace 
Soutěže dospělých byly zahájeny, HK-Z-2B 31.8., HK-Z-2A a HK-M-2A o týden později. Bylo 
podáno několik žádostí o změnu termínu, do konce srpna bezplatně. Protože některá 
družstva zaplatila později podané žádosti o změnu v rámci téhož víkendu, které poplatku 
nepodléhají, jsou jim peníze vraceny. Zřejmě v novém modulu Soutěže2 bylo změněno, že 
i z Internetu je možné výsledek zadat pouze v den zápasu.  
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Nebylo by od věci upozornit rozhodčí, že v zápisu musí být vyplněno číslo zápasu. Bez toho 
je v archivovaných zápisech zmatek. Stejně tak by jméno hráče v zápisu mělo být 
jednoznačné (tj. uvádět příjmení i celé jméno, nebo alespoň zkratku jména), bez toho se 
nedá posoudit, že dotyčný neodehrál žádný zápas a mohl by být přeřazen do družstva nižší 
soutěže. 

Podařilo se konečně připravit přebor první třídy mužů. Hrají tři družstva, Červený Kostelec 
a Slavia HK jako řádní účastnící, bez nároku na postup do kvalifikace o 2M Hronov. Střídají 
se turnaje všech tří družstev, každý měsíc jeden a navíc každý měsíc dvojzápas Slavia-ČK. 
Hronov požádal o projednání výjimky pro jednoho hráče, který občas v Hronově nastupuje ve 
2M jako libero, aby zároveň mohl na výjimku hrát za Červený Kostelec. P-KVS nesouhlasí. 

Úkol 1/9/2019:  Informovat rozhodčí krajských soutěží o požadavcích STK. 
Termín:   15.9.2019 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

ad 3 - Činnost KCM, průběžné čerpání grantů 
KCM  průběžně čerpají s výjimkou odměn trenérům, což bude řešeno do konce roku 2019.     
K výběrům na sezonu 2019/20 - ČVS zatím nedefinoval ročníky, předpokládá se 2006-2007 
pro obě kategorie, rozhodne Rada mládeže ČVS 18.9. P-KVS rozhodlo o pořádání jednoho 
semináře pro ročníky 2008-2009, ČVS bude požádán o lektora či lektory, navržený termín je 
listopad (preferujeme všední den). 

Do vánoc KCM plánují čtyři srazy kluků, obdobný plán mají i děvčata. 

Krajský úřad vypsal granty na 2020 - sport pro všechny, významné sportovní akce dětí 
a mládeže, činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže, podpora krajských 
representací mládeže, celoroční sportovní činnost mládeže včetně vzdělávání trenérů, 
vrcholový a výkonnostní sport dospělých, příprava representantů na Olympiádu dětí 
a mládeže a NOVÝ investice do sportovních objektů a zařízení. Termín na podání přihlášek 
je letos výrazně dřívější – od 10.10. do 5.11.2019. Bylo rozhodnuto podat žádosti o granty 
následující (zestručněno) - KCM, krajská representace, masovka, minivolejbal, školení 
trenérů. 

Úkol 2/9/2019:  Dokončit vyúčtování grantů 2019, podat nové na 2020. 
Termín:   15.11.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek a J. Kmoníček 

ad 4 - Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
Naplánované turnaje jsou uvedeny v Rozpisu soutěží KVS (na webu krajského volejbalového 
svazu). První turnaj v Náchodě byl kvůli počasí zrušen. Celý seriál je organizačně zajištěn 
a ekonomicky zabezpečen. 

ad 5 - Republikové finále vesnic, grant na masovku 
Konalo se v sobotu 31. srpna 2019 tradičně v Česticích, hrálo se prvně pouze jeden den. 
Účast byla průměrná : 6 týmů mužů a 5 týmů žen. Vítězové – muži Rybník (Pardubický kraj), 
ženy Křenovice (Jihomoravský kraj). Organizačně velmi dobré, sportovní úroveň rovněž 
velmi dobrá. Hosté – senátor M. Antl, za KSVV ČVS M. Vyhlídal. Pořadatelé mají příslib 
sponzorů a spolupořádajících, že akci podpoří i v roce 2020. 

Grant na masovku byl vyúčtován (krajský pohár mužů a žen). 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

• Jednání s krajskou AŠSK (J. Čurda, J. Lejsek, V. Nidrle) o rozšíření soutěží 
barevného minivolejbalu do ZŠ a zapojení škol, které jsou v projektu „minivolejbal do 
škol“. 



3 / 4 

• Předseda ČVS M. Pakosta požádal o podklady o činnosti KVS pro zprávu na výbor 
ČVS 22.11., dodá Nidrle do konce září 2019. 
Úkol 3/9/2019: Vypracovat zprávu o činnosti KVS a odeslat ji 

předsedovi ČVS. 
Termín:   30.9.2019 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

• Došel dopis krajského sdružení ČUS ohledně vyúčtování příspěvku na vyhlášení 
nejlepších ve výši 5.000,- Kč, musí být účtováno výhradně přes ČUS a dodáno do 
18.12.2019. Vyúčtování do termínu zajistí J. Lejsek a J. Kmoníček. 
Úkol 4/9/2019:  Vypracovat vyúčtování příspěvku ČUS. 
Termín:   18.12.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek a J. Kmoníček 

• Na žádost Komise společenského významu volejbalu ČVS byl redukován počet 
jubilantů, kteří budou v listopadu přijati v Praze. Kvóta čtyř osob bude naplněna těmi 
nejstaršími (Ing. Pavel Procházka – 80, Luboš Kraus – 80, Stanislava Řepíková – 70, 
Oldřich Lukavec – 70). 

• 16.10. se v Praze uskuteční porada předsedů KVS, za v té době nepřítomného 
předsedu se zúčastní J.Kmoníček, neboť jednání se bude týkat hlavně 
hospodářských záležitostí. 

• Minivolejbal do škol - Královéhradecký kraj zůstal jako jediný v tomto projektu a dostal 
možnost rozšířit počet ZŠ v každém okrese na pět. Okresní svazy již nové ZŠ 
vybraly, do 15.9. předají J.Lejskovi příslušnou tabulku k této problematice.                                                                                                                              

• J. Lejsek: 
• Doporučuje, aby okresní volejbalové svazy podpořily materiálně, např. míči, ZŠ  nově 

zařazené do projektu „minivolejbal do škol“. 

• F. Pluhař: 
• Není spokojen s fungováním VISu, své připomínky předá J. Kmoníčkovi, který se 

19.9. v Praze zúčastní schůze revitalizační komise k VISu a na problém upozorní. 

• Na výzvu koordinátora vzdělávání ČVS sdělil písemně termíny plánovaného školení 
trenérů III. třídy v roce 2020 a to 19.-21.6. a 26.-28.6. v Hradci Králové (Slavia). 
Zároveň požádal o zajištění přednášejícího Z. Haníka na 19.6.2020.  

• J. Kmoníček: 
• Předložil výsledek hospodaření KVS za rok 2018, aby mohl být odeslán na „justici“ do 

10.10.2019. Výnosy 1.055.697,- Kč, náklady 1.064.768,10 Kč, hospodářský výsledek 
je záporný – 9.071,10 Kč. Tento výsledek hospodaření byl schválen. 

• Informoval o návrzích změn v hospodaření, budou předloženy ke schválení výboru 
ČVS v listopadu 2019. 

• L. Ott.: 
• Vznesl dotaz na realizaci projektů okresů k mládeži. Odpověděl J. Kmoníček 

(písemně odesláno OVS 17.5.). 

• Poukázal na nedostatečnou komunikaci OVS Trutnov s koordinátorkou minivolejbalu 
do škol D. Vajsarovou, změnu ale nepředpokládají. 

• T. Jirásek:  
• Přednesl žádost o výjimku startu dvou starších hráček do mladších žákyň - P-KVS 

souhlasí. 

• V. Anděl:  
• Informoval o možnosti objednat pro krajské rozhodčí nová trička a nové odznaky (ten 

za 80.-Kč). Zjistí zájem mezi rozhodčími. 

• Předložil k podepsání smlouvu mezi komisí rozhodčích ČVS a naším KVS. 
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• Dal ke zvážení, zda při turnajích kadetek nominovat dva rozhodčí. P-KVS souhlasí. 

• Požádal o příspěvek na telefonování zejména při předelegovávání rozhodčích - P-
KVS souhlasí. 

• Při turnajích žáků a žákyň rozhodnuto delegovat jednoho rozhodčího, druhého zajistí 
pořádající oddíl. 

 
Zapsal: Nidrle 


