
1 / 5 

Zápis č. 03/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: plánovaný termín 18.3.2020 od 16:30, vzhledem k nařízení 
vlády zrušeno, uskutečněno formou e-mailových konzultací 

Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 
F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 

Omluveni:  
Příští zasedání: 15.4.2020 v 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
Program: 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Činnost TMK v roce 2019, plán na rok 2020 

3. Činnost KR v roce 2019, plán na rok 2020 

4. Mládežnické výběry kraje 

5. Školení rozhodčích III. třídy 

6. Činnost komise společenského významu volejbalu (jubilanti, vyšší vyznamenání) 

7. Různé 

 

ad 1 

• 1/1/2020 -  Odeslat čerpání rozpočtu KVS za rok 2019, návrh rozpočtu KVS na rok 2020 
a zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů KVS včetně inventury hmotného 
majetku (J. Kmoníček 15.2.). 
V termínu odesláno.                                                        
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/2/2020 - Zjistit, zda na Slavii nejsou k dispozici panely pro vystavení fotografií 
(J. Lejsek, 18.3.).                   
Polystyrenové desky použité při výročí Slavie dohledány nebyly, nicméně J. Lejsek 
předpokládá, že záležitost vyřešíme. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/2/2020 -  Připravit žádost okresům o zjištění zajmu o účast na školení rozhodčích 
(V. Anděl, 26.2.).                                                                      
Maily rozeslány 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, nicméně vzhledem k nařízení vlády na jaře zrušeno. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 15.2.: 

2. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2019. 

3. Návrh rozpočtu KVS na rok 2020 – byl schválen na plenárním zasedání. 

4. Zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 
dopisu k inventuře KVS ze září 2019 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2019. 

Viz úkol číslo 1/1/2020. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 28.2.: 

5. Plán schůzové činnosti KVS na rok 2020 - byl schválen na plenárním zasedání. 

6. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2020 - školení bude v termínech 
19. - 21.6. a 26. - 28.6. v Hradci Králové.  
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7. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2020 - bude záviset na počtu 
přihlášených, zájem pořádat máme – viz také příspěvek V. Anděla v bodu Různé. 

8. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS – muži Slavie HK zájem 
mají, v kategorii žen nikdo. 

Zpráva v termínu odeslána. 

 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 30.3.: 

1. Podklady do zprávy o činnosti (úkol chybně číslován). 

V. Nidrle připraví podklad, J. Vik převede do šablony KVS a odešle. 

 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – vždy 14 dnů před konáním 
akce: 

9. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací soutěží ČVS a mistrovství ČR 
žáků a žákyň (termíny viz rozpis soutěží ČVS). 

V mužích Slavia HK má zájem, v ženách bude poslán dotaz prvním třem, ale ve 
světle mj. mailu předsedy ČVS není zatím možné predikovat, co bude. V soutěžích 
mládeže jsme schopni postupující nahlásit. 

 

ad 2 – Činnost TMK v roce 2019, plán na rok 2020 
TMK ve spolupráci s oddíly zařídila ve spolupráci s ČVS semináře v Červeném Kostelci, a na 
Slavii HK. 

Na rok 2020 se připravuje školení trenérů v termínech 19.6. – 21.6. (první část teoretická) 
a 26.6. – 28.6. (druhá část převážně praktická a závěrečné metodické výstupy 
a přezkoušení). 

ad 3 - Činnost KR v roce 2019, plán na rok 2020 
V lednu 2019 se uskutečnil seminář rozhodčích, v dubnu a květnu školení nových rozhodčích 
(vyškoleno 14 rozhodčích, z toho 6 mladých do šestnácti let). KR provedla delegace na 
všechna utkání dospělých a dorostu. Po jednom rozhodčím na turnaje starších žákyň a žáků. 
Za sezonu 2018-19 bylo 92 předelegací. 

V roce 2020 by měla být činnost KR ve stejném rozsahu. Seminář již proběhl, ostatní se 
bude rozvíjet podle momentální situace.   

ad 4 – Mládežnické výběry kraje 
Chlapci měli dva srazy, dívky absolvovaly tři, činnost výběrů byla ale pozastavena. Na konci 
května byl v plánu Memoriál R. Myslíka (29.-31.5.), týden poté Memoriál M. Kafky 5.-7.6. 

ad 5 – Školení rozhodčích III. třídy 
O školení nových rozhodčích projevily zájem pouze dvě osoby, které poslaly přihlášku   
jeden člověk by dodal přihlášku po termínu. Byl jsem s ním domluven osobně. Vzhledem 
k momentální situaci je předseda KR pro to, aby se školení v dubnu neuskutečnilo. Zkusíme 
to ještě na podzim, ale obává se, že ani tam nebude velký zájem.  

ad 6 – Činnost komise společenského významu volejbalu (jubilanti, vyšší vyznamenání) 
Jubilanti pro první i druhé pololetí 2020 byli předběžně vybráni na listopadovém zasedání, 
případná korekce může být pro první pololetí provedena v květnu, pro pololetí druhé 
v listopadu. Jedna osoba (70 let) byla navržena na vyznamenání v rámci ČVS, byla 
nahlášena v termínu do 5.12.2019, následně byl dle instrukcí ČVS zaslán volejbalový 
životopis. Pro přijetí v ČVS byly vybrány čtyři osoby. 
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ad 7 - Různé 
V. Nidrle: 

• Porada s předsedy KVS (Praha 11.3.): 

• od MŠMT zatím ve stadiu odhadů a příslibů, předseda Pakosta slíbil, že posouzení 
krajských projektů mládeže bude probíhat bez zpoždění, finance poskytnuty 
následně, 

• připomenuta nutnost pracovat na rejstříku MŠMT, aby byl aktuální (bez duplicit) 
a úplný (nutno doplnit rodná čísla), 

• VIS, probírán elektronický zápis a minivolejbal, jedná se s programátorem, jde 
i o cenu, 

• 100 let volejbalu, oslavy poběží od 1.1.2021 do září 2021 (ME mužů v Ostravě), KVS 
dostanou prostor k presentaci na webu ČVS a v síti Deníků, ČVS vydá almanach, 
bude výstava v Národním muzeu a následně při ME v Ostravě, další výstava bude 
„putovní“ tedy k dispozici pro zapůjčení pro potřeby KVS, poběží volejbalový magazín 
na TV sport, bude uspořádán slavnostní večer s oceněním členů, bude vydána 
speciální známka a pamětní mince, prostřednictvím KSVV ČVS bude zpracován 
seznam navržených na vyznamenání, následně se všichni předsedové KVS vyjádřili 
ke stavu příprav ve svých krajích (náš kraj patří mezi ty s jasným záměrem, jak oslavy 
bude organizovat), 

• koronavirus může narušit dohrání soutěží (následně ČVS své soutěže ukončil, 
o postupech a sestupech rozhodne STK ČVS), 

• ohroženo zasedání výboru ČVS v květnu a vyhlášení volejbalistů roku, 

• účast na konferenci OVS Náchod (28.2.) - vystoupil a informoval o volebních 
konferencích OVS, KVS, ČVS v začátku roku 2021 a o způsobu navrhování do těchto 
orgánů, o oslavě 100 let volejbalu, 

• účast na republikovém turnaji superveteránů v Hradci Králové (23.2.) - vystoupil na 
zahájení turnaje, jednal s V. Židů o jeho zapojení do publikování materiálů pro 100 let 
volejbalu – přislíbeno, 

• telefonát předsedy ČVS M. Pakosty (17.3.): 

• informoval o problémech se svoláním výboru ČVS a s vyhlášením volejbalistů roku 
(s velkou pravděpodobností bude muset být odloženo, možnost některé neodkladné 
změny v legislativě odhlasovat „per rollam“, 

• informoval o ukončení soutěží v ČVS a následné práci STK na postupech 
a sestupech, zatím převažuje názor, že se nebude sestupovat a soutěže 2020/21 
mohou být na jednu sezonu rozšířené, 

• nabídl pomoc v případě potřeby při jednání se státními a zastupitelskými orgány. 

 

T. Jirásek: 

• Vyhlášení nejlepších letos proběhne v následujících kategoriích: 

• naděje Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020 – dívka, 

• naděje Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020 – chlapec, 

• nejlepší mladší žák Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší mladší žákyně Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší starší žák Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší starší žákyně Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší kadet Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 
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• nejlepší kadetka Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší junior Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší juniorka Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší trenér Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• nejlepší trenér Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020, 

• talent Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020 – dívka, 

• talent Královéhradeckého kraje za sezónu 2019-2020 – chlapec, 

• ocenění za trenérský přínos volejbalu v Královéhradeckém kraji, 

• plaketa za dlouhodobý přínos volejbalu v Královéhradeckém kraji. 

Zatím platí původní termín vyhlášení 27.5., ale s možným posunem na podzim. Rozešle 
družstvům formuláře (dotazníky), limitním datem pro zasílání odpovědí bude 12.4., na 
příštím zasedání bude přednesen výsledek v jednotlivých kategoriích. 

Úkol 1/3/2020:  Rozeslat dotazníky pro vyhlášení nejlepších. 
Termín:   25.3.2020 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

• Veškeré krajské soutěže mládeže (mistrovské, nemistrovské, festivaly) jsou zatím 
pozastaveny a během dubna se bude řešit jejich případné dohrání, nebo zrušení. 

• Kempy Benjamínků se posouvají na sezónu 2020-2021. Dva kempy budou dány do 
termínového kalendáře jako prioritně, stejně tak všechny srazy krajské reprezentace, 
termíny krajských soutěží tomu budou přizpůsobeny. 

• Krajské granty – nejbližší akce, které se odkládají, byly dle pravidel dotačního programu 
nahlášeny, nyní kraj řeší, jak s pravidly dotací naložit. Je ohroženo plnění projektů dle 
žádosti. 

• Vzhledem k rozdílným nákladům na jednotlivé turnaje chlapců pro ty, kdo turnaje 
pořádají a ty, kteří jenom dojíždí, navrhuje komise mládeže od příštího soutěžního 
ročníku zavedení startovného na jednotlivých turnajích mládeže v krajských soutěžích. 

• Vznesl dotaz, jaká jsou kritéria pro licenci rozhodčí 4. třídy. Co jsou oprávněni pískat, je 
to je oficiální licence, od kolika let je možné ji udělit a zda je možné je vyplácet jako 
ostatní rozhodčí. Předseda KR mu odpoví mailem, kopii odpovědi sekretáři. 

Úkol 2/3/2020:  Rozhodčí 4. třídy, je to oficiální licence, co je oprávněn pískat, 
od kolika let může být udělena, je možné takové rozhodčí 
vyplácet? 

Termín:  25.3.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

• P-KVS bere na vědomí žádost Romana Ptáčka o pomoc s financováním projektu 
"Sportovní odpoledne s barevným minivolejbalem" Jde o podobnou akci, jako je Týden 
s hokejem, zatím na území Nového Města nad Metují, ale se snahou působnost rozšířit 
do celého okresu a pokud bude chuť i do kraje a republiky. Vzhledem k aktuálním 
okolnostem je akce odložena, potom bude žádost projednána 

 

J. Vik: 

• Situace v krajských soutěžích dospělých je následující: 

• V první třídě mužů zbývá dohrát jeden turnaj a jeden odložený zápas, nicméně 
pořadí je jasné. Navrhuje ukončení soutěže, pořadí je dáno stavem v tuto chvíli, P-
KVS souhlasí. 

Úkol 3/3/2020:  Informovat družstva HK-M-1 o zrušení soutěže. 
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Termín:   31.3.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

• V první třídě žen zbývají dohrát dvě dvojkola. Pořadí na prvních místech je jasné, 
rozhodnuto není o pořadí na posledních třech místech tabulky. Navrhuje zatím 
soutěž neukončovat, má připraveny varianty pro případ, že by k ukončení dojít 
muselo, respektující zásadu, že žádné družstvo nebude předčasným ukončením 
postiženo (přichází v úvahu rozšíření soutěže pro příští soutěžní období). P-KVS 
souhlasí. 

Úkol 4/3/2020:  Informovat družstva HK-Z-1 o aktuálním stavu. 
Termín:   31.3.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

• U druhých tříd není třeba rozhodovat nyní, navrhuje odložit na příští zasedání – P-
KVS souhlasí. 

• Zimní pohár byl přerušen, zbývá dohrát krajské finále a východočeské finále. Po 
konzultaci s J. Lejskem navrhuje odložit s tím, že může být dohráno na podzim. P-
KVS souhlasí. 

 

 

Zapsal: Vik. 

 


