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Zápis č. 04/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: plánovaný termín 15.4.2020 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: 27.5.2020 od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 plánované vyhlášení nejlepších krajských mládežnických 

sportovců a trenérů mládeže bylo odloženo 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Nejlepší mládežničtí trenéři a sportovci svazu 
3. Vyhodnocení krajského poháru dospělých 
4. Vyhodnocení I. třídy mužů a žen, kvalifikace do II. ligy 
5. Krajské soutěže v plážovém volejbalu 
6. Příprava výboru KVS 
7. Příprava jarní části soutěží II. třídy mužů a žen 
8. Různé 

 

ad 1 

• 1/3/2020 - Rozeslat dotazníky pro vyhlášení nejlepších (T. Jirásek, 25.3.). 
V termínu rozesláno, vzhledem k malému počtu odpovědí termín pro jejich zaslání 
prodloužen do pátku.                                                     
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 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? (V. Anděl, 25.3.).                   
Odpověď předána mailem 24.3. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/3/2020 -  Informovat družstva HK-M-1 o zrušení soutěže (J. Vik, 31.3.).                                                                     
Odesláno mailem 25.3. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/3/2020 -  Informovat družstva HK-Z-1 o aktuálním stavu (J. Vik, 31.3.).                                                                     
Odesláno mailem 25.3., dále viz bod 4 tohoto zápisu 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

 
• 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. 
V termínu odesláno. 
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• 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). 
Dlouhodobé soutěže ČVS byly ukončeny s tím, že nikdo nesestupuje, kvalifikace se 
nekonají a pokud má vítěz krajského přeboru zájem přihlásit se, přihlásí se bez 
kvalifikace přímo do příslušné soutěže. Právo přihlásit se mají ženy Starého Města 
Náchod, muži Slavie HK B, juniorky Náchoda, kadetky VK Hronov a kadeti Sport 
Rychnov n. K. Do Prahy nahlášeno. 

 
• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – do 30.6.: 

10. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - 
předsedům okresů bude rozeslána loňská tabulka, jako družstva, která řádně soutěž 
ukončila, budou uváděna ta, která soutěž dohrála do jejího předčasného ukončení. 

11. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zašlete jen pokud došlo ke 
změnám oproti odsouhlasenému rozpisu 2019-20) nepředpokládáme změny. 

 
ad 2 – Nejlepší mládežničtí trenéři a sportovci svazu 
Vyhlášeni nejlepších nebude v plánovaném termínu, ale bylo přesunuto na 30.9. Komise 
mládeže na květnovém zasedání P-KVS předloží nominace. 
Úkol 1/4/2020:  Předložit nominace na ocenění. 
Termín:   27.5.2020 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

ad 3 - Vyhodnocení krajského poháru dospělých 
Závěrečné turnaje Královéhradeckého i Východočeského poháru jsou odloženy.  

ad 4 – Vyhodnocení I. třídy mužů a žen, kvalifikace do II. ligy 
Soutěž mužů byla ukončena jeden turnaj před koncem, výsledky byly v tom okamžiku jasné. 
Jako oprávněný účastník II. ligy bylo do Prahy nahlášena Slavia Hradec Králové B. 

Soutěž žen je přerušena, dvě kola (čtyři zápasy) před koncem je jasným vítězem Sokol Staré 
Město - Náchod. Rozhodnuto není o sestupujícím, vedoucí soutěže navrhuje soutěž ukončit 
s tím, že do Prahy byl jako oprávněný postupující nahlášen Sokol Staré Město - Náchod, ze 
soutěže nikdo nesestupuje. P-KVS souhlasí, v případě zájmu o postup bude nutné pro příští 
sezónu řešit systém soutěže. J. Vik bude informovat družstva. 
Úkol 2/4/2020:  Informovat družstva HK-Z-1 o ukončení soutěže. 
Termín:   25.4.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 5 – Krajské soutěže v plážovém volejbalu 
Vzhledem ke zdravotní situaci nebudou soutěže v plážovém volejbalu v obvyklém termínu 
organizovány. T. Jirásek zjistí, zda by mezi oddíly byl zájem případně uspořádat soutěž 
v červenci a srpnu. 

Úkol 3/4/2020:  Zjistit zájem o beachvolejbalovou soutěž v červenci, resp. 
srpnu. 

Termín:   27.5.2020 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

ad 6 – Příprava výboru KVS 
Dle plánu se zasedání výboru KVS uskuteční 24. června 2020 od 16.30 hodin v Hradci 
Králové (zasedačka TJ Slavia).  Program bude standardní, tj. zpráva o činnosti KVS, plán 
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práce P-KVS na 2. pololetí, informace o stavu hospodaření KVS, ocenění jubilantů, diskuse 
a usnesení. Řízení jednání, návrh usnesení a rozeslání pozvánek zajistí J. Vik, zpráva a plán 
činnosti připraví V. Nidrle, informaci o stavu hospodaření podá J. Kmoníček. Občerstvení 
a zamluvení zasedačky zajistí J. Lejsek. Výběr jubilantů byl již proveden a má ho uložený 
J. Vik, objednání figurek pro ně provede V. Nidrle. Výboru bude v 15.30 předcházet zasedání 
P-KVS. 

Úkol 4/4/2020:  Připravit a rozeslat pozvánky na zasedání výboru KVS 
Termín:   10.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
 

Úkol 5/4/2020:  Připravit zprávu o činnosti a plán práce P-KVS, objednat sošky 
pro jubilanty. 
Termín:   24.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
 

Úkol 6/4/2020:  Připravit zprávu o stavu hospodaření KVS. 
Termín:   24.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 
 

Úkol 7/4/2020:  Zajistit jednací místnost a občerstvení na zasedání výboru KVS. 
Termín:   24.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

ad 7 – Příprava jarní části soutěží II. třídy mužů a žen 
Vzhledem k tomu, že nouzový stav byl vládou prodloužen do 30.4., ale diskutovány byly 
i pozdější termíny, navíc kulturní, společenské i sportovní akce s účastí do 50 osob budou 
smět být pořádány nejdříve od 8. června, navrhuje vedoucí soutěže druhé třídy zrušit s tím, 
že v případě úplného uvolnění a zájmu družstev by mohly být v červnu uspořádány 
jednorázové turnaje. P-KVS souhlasí, J. Vik bude informovat družstva. 

Úkol 8/4/2020:  Informovat družstva druhých tříd dospělých o ukončení soutěží. 
Termín:   25.4.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 8 - Různé 
V. Nidrle: 
- Informace z ČVS: 

- Bez náhrady bylo zrušeno vyhlášení nejúspěšnějších volejbalistů 2020. 
- Výbor ČVS plánovaný na 8.5.2020 byl zatím odložen – termín bude určen dle 

aktuální situace (možnost shromažďování).  
- ČVS ukončil všechny soutěže, které řídí. Ze soutěží nikdo nesestupuje, naopak pro 

sezonu 2020/21 budou bez kvalifikace zařazeny všechny týmy, které mají zájem 
postoupit. Sezona 2021/22 bude vypsána tak, aby se počty účastníků v jednotlivých 
soutěžích opět vrátily k počtům sezony 2019/20. 

- Všechny oddíly byly požádány, aby neprodleně doplnily chybějící rodná čísla do 
VISu, protože za posledních pár roků se tam nevyplňovala. ČVS bude do rejstříku 
MŠMT data z VISu exportovat. Oddíly krajských soutěží budeme informovat, 
předsedy OVS prosíme o předání informace oddílům v jejich kompetenci. 
Úkol 9/4/2020: Informovat družstva krajských soutěžím o nutnosti 

doplnění rodných čísel do VISu. 
Termín:   25.4.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
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T. Jirásek: 
- Veškeré krajské soutěže mládeže byly zrušeny. Mladší a starší žákyně řádně dohrály, 

u ostatních bylo zachováno stávající pořadí, družstva oprávněná startovat v příštím 
ročníku soutěží řízených ČVS byla do Prahy nahlášena. 

F. Pluhař: 
- Na plánované školení trenérů III. třídy je zatím jedna oficiální papírová přihláška, dva 

dotazy vznesl Jan Malina z ČZÚ Praha. Žádná další informace o potenciálních 
účastnících není, pouze někdo o zájemcích mluvil, ale nepřihlásili se. Školení 
uspořádáme třeba pro dva zájemce, lektoři jsou zajištěni a rozestup dvou metrů je 
v zasedací místnosti TJ Slavia možné zajistit. Pokud by prostory v objektu TJ Slavia 
k dispozici nebyly, je zvažována možnost uspořádat školení formou brífinku na chatu. 

 
V. Anděl: 
- Dvěma rozhodčím jsou objednaná trička malá a žádají, zda by je mohli vrátit. P-KVS 

souhlasí, trička uložíme do rezervy, postup vrácení peněz bude s konkrétními žadateli 
o vrácení dohodnut (v hotovosti, na účet). Možnost doobjednání větších bude zjištěna 
v Praze. 
Úkol 10/4/2020:  Zjistit na svazu možnost doobjednání větších triček. 
Termín:   27.5.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

- Peníze za pět kusů triček prodaných v okresu Náchod poukázal na účet KVS. 
 
Zapsal: Vik. 
 


