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Zápis č. 9/2019 

ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 9.10.2019 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle,  

F. Pluhař, L.Ruprich, J. Vik 
Omluveni: L.Ott 
Příští zasedání: 21.11.2019 (čtvrtek) v 16:30 
 
 
Oprava minulého zápisu - uložené úkoly mají správně číslo n/8/2019. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Zhodnocení podzimní části II. třídy dospělých 
3. Zpráva DK o trestech ve II. třídě dospělých 
4. Plnění povinné péče o mládež 
5. Projekt ČVS k mládeži - průběh projektu 
6. Registrace mládeže ve VISu 
7. Různé 

ad 1 

• 1/8/2019 - Informovat rozhodčí krajských soutěží o požadavcích STK (V. Anděl, 15.9.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/8/2019 - Dokončit vyúčtování grantů 2019, podat nové na 2020 (J. Kmoníček, 
J. Lejsek, 15.11.). 
Úkol trvá. 

• 3/8/2019 - Vypracovat zprávu o činnosti KVS a odeslat ji předsedovi ČVS. (V. Nidrle, 
30.9.).                                                                          
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/8/2019 - Vypracovat vyúčtování příspěvku ČUS (J. Kmoníček, J. Lejsek, 18.12.). 
Úkol trvá. 

 

• 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 - Zhodnocení podzimní části II. třídy dospělých 
Soutěž žen skupiny A byla dohrána 28.9., všechny výsledky jsou zadány a nahrané jsou 
všechny zápisy. 

Soutěž žen skupiny B byla dohrána 5.10, ale zbývá odložený zápas Opočno-Třebeš, tam je 
datum dohodnuto na 12.10. a u zápasu Opočno-Kvasiny musí být datum ještě dohodnuto. 

Soutěž mužů skončila 28.9., 5.10.se dohrávalo Semily-Pecka, 12.10. zbývá poslední 
Dřevěnice-Hořice  
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Po prvních dvou kolech byla poměrně zoufalá kázeň v hlášení výsledků a posílání zápisů, 
družstva byla upozorněna, že od kola následujícího budou nekompromisně udělovány 
pokuty. Ta byla nakonec udělena jen jedna za o jeden den pozdější odeslání zápisů, vše 
ostatní se zázrakem zlepšilo. Pokuta byla zaplacena. 

O posledním víkendu byla zahájena první třída mužů turnajem v Hronově, trenér Slavie 
hodnotil úroveň (hlavně prvních dvou) zápasů jako slušnou.  První třída žen začíná 12.10. 

ad 3 - Zpráva DK o trestech ve II. třídě dospělých 
Předseda DK byl omluven, ale z průběžně prohlížených zápisů žádná mimořádnost zjištěna 
nebyla, ani žádný rozhodčí, jak by bylo jeho povinností, nic nehlásil. 

ad 4 - Plnění povinné péče o mládež 
Situace je následující: 

1. Z1: 

a) Sokol Jilemnice - zatím nebyla dodána smlouva, 

b) TJ Sokol Staré Město - Náchod - způsob plnění neuveden v přihlášce. 

2. Z2A: 

a) Lánov - přislíbeno zaplatit, platba nedohledána. 

3. Z2B: 

a) Plotiště nad Labem - způsob plnění neuveden v přihlášce, 

b) Opočno - způsob plnění neuveden v přihlášce. 

4. M2: 

a) Pecka - způsob plnění neuveden v přihlášce. 

Vše ostatní je v pořádku. Je připraven mail, po sobotním zahájení první třídy bude rozeslán, 
případný další postup bude řešen příště (předání DCK). 

Úkol 1/9/2019:  Rozeslat družstvům neplnícím zásady péče o mládež poslední 
upozorňovací mail. 

Termín:   15.10.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 5 - Projekt ČVS k mládeži - průběh projektu 
Peníze nám byly poukázány, způsob využití je připraven. 

Projekt Minivolejbal do škol je letos pouze záležitostí našeho kraje (loni se jednalo o kraje 
tři). Ve všech okresech bude zapojeno po pěti školách, okresy zašlou J. Lejskovi, kolik mají 
k dispozici na nákup míčů pro nově zařazení školy, on objedná najednou, předpokládáme, 
že tak dosáhneme na množstevní slevu.  

ad 6 - Registrace mládeže ve VISu 
Je žádoucí, aby všichni registrováni byli ve VISu a měli zaplacený LP. Podle toho se např. 
určuje klíč pro počet delegátů na konference, podle počtu registrovaných mládežníků se 
zřejmě budou dělit peníze pro KVS a v budoucnu bude toto číslo východiskem pro určení 
výše dnešního příspěvku na činnost KVS (dnes ve výši 115 tis. Kč). Pro přesun peněz 
z příspěvku na činnost a z vybraných LP na okresy bude nadále rozhodující, zda je okres 
schopen peníze odpovídajícím způsobem využít - J. Kmoníček k tomu do konce listopadu 
připraví metodický materiál. Podkladem pro převod peněz z LP okresu je, aby okres předložil 
excelovou tabulku, kde bude jmenovitý seznam hráček a hráčů za jednotlivá družstva 
a případný seznam ostatních platících. 
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Komise mládeže do příštího zasedání připraví návrh způsobů využívání peněz 
v mládežnickém volejbalu. 

Úkol 2/9/2019:  Připravit návrh způsobu využívání peněz v mládežnickém 
volejbalu. 

Termín:   21.11.2019 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

J. Kmoníček připraví a rozešle tabulku statistiky výběru LP. 

Úkol 3/9/2019:  Připravit a rozeslat statistiku výběru LP. 
Termín:   31.10. 2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 

• Od 16.10. do 20.11. bude mimo ČR. Běžné úkoly bude po tuto dobu vyřizovat J. Vik, 
na poradě předsedů KVS ho zastoupí J. Kmoníček. 

• Informoval o úmrtí J. Housky a K. Flögla. 

• L. Ruprich: 
• Narazil na problém nastavování počátečních stavů ve VISu – k tomu J. Vik - v pondělí 

mu přepošle mail Ing. Ira týkající se mj. zmíněného problému. 

• T. Jirásek: 
• Pro potřebu řízení krajských soutěží oblast Náchodsko by potřeboval mít k dispozici 

razítko KVS – J. Vik v pondělí nechá vyhotovit u stejného dodavatele, jako byla první 
tři a s T. Jiráskem domluví způsob předání. 

• Proběhla diskuse o pravidlech minivolejbalu a o případných odlišností těch, která jsou 
používána na turnajích, od pravidel oficiálních. 

• V. Anděl:  
• Krajským rozhodčím rozeslal nabídku triček, má cca dvanáct žádostí, několik triček 

(ve velikostech M, L, XL a 2XL) objednáme do zásoby. Objedná je s tím, že chceme 
od distributora jednu fakturu vystavenou pro KVS a dále chceme, aby na nich byl 
znak Královéhradeckého volejbalu, nikoliv Českého volejbalu. 
Úkol 4/9/2019:  Objednat trička pro rozhodčí. 
Termín:   18.10.2019 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

• Zeptal se na možnost aktualizovat listinu rozhodčích na webu – k tomu J. Vik – není 
problém. 
Úkol 5/9/2019: Zaslat J. Vikovi aktualizovanou listinu rozhodčích k 

vystavení na webu. 
Termín:   15.10.2019 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

• J. Lejsek: 
• Začal pracovat na vyúčtování krajských grantů letošních a na přípravě žádostí pro 

příští rok. Vzhledem k plánované nepřítomnosti předsedy KVS podepíše žádosti 
sekretář.  

• Při práci na vyúčtování grantů vůči ČVS bude spolupracovat s J. Kmoníčkem. 
• Navrhuje pořádat tréninkové kempy pro ročníky 2008 a 2009, abychom měli 

s předstihem přehled o  hráčkách a hráčích při následném zařazování do KCM. Pro 
chlapce předpokládá on Nového roku na Slavii, protože pro dívky není v Červeném 
Kostelci disponibilní kapacita, projedná možnou realizaci s P. Kovalíčkem. 
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Úkol 6/9/2019: Projednat s P. Kovalíčkem možnost pořádání 
tréninkových kempů pro dívky ročníků 2008 a 2009. 

Termín:   12.10.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

• J. Vik:  
• Řešila se chybná funkčnost modulu Soupisky 2, nešlo přeřazovat hráče z družstva do 

družstva. Zjistilo se to ve středu před prvním kolem Českého poháru, odstraněno bylo 
v pátek kolem druhé odpoledne. Bylo zakázáno obracet se přímo na J. Šrittera, takže 
další problém s přeřazováním (hlásil Hronov, všechna přeřazení s výjimkou jednoho 
prošla) byl v pátek nahlášen Ing. Irovi. Před doručením odpovědi P. Šolín zjistil 
problém v nastavení NA-Z-1 a ve spolupráci s J. Ruferem byla záležitost vyřešena. 

• Dle nové směrnice o LP jsou LP placeny přímo na účet ČVS, nikoliv na účty krajské. 
Tím jsme absolutně ztratili přehled o jednotlivých platbách a otázkou je, nakolik 
přesné budou statistiky, podle kterých nám budou peníze z ČVS poukazovány. Při 
detailním zkoumání před dvěma lety (data převedena do Excelu a tam 
přepočítáváno) byly rozdíly v tisících Kč. 

• Byla zjištěna nesprávná funkce webu ČVS, při pokusu o prohlížení (Internet Explorer) 
seznamu směrnic se vypíše první strana a nabídne to možnost zobrazení stran 2 a 3, 
ale přechod se neprovede, následuje návrat k výběru oblasti pro zobrazení. Protože 
dle J. Kmoníčka toto na Internet Exploreru sestavení 11.3.19 chodí, budou provedeny 
další pokusy a případně kontaktován Ing. Iro. 

 
Zapsal: Vik 


