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Zápis č. 05/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 27.5.2020 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia HK 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, 

L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni: L. Ott, F. Pluhař 
Příští zasedání: 1.7.2020 (změna proti plánovanému termínu) od 15:00 

v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 od 16:30 plenární zasedání KVS 
  
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Nejlepší mládežničtí trenéři a sportovci svazu 
3. Závěrečná zpráva DCK o I. třídě mužů 
4. Nominační listina rozhodčích 2020/21 
5. Školení trenérů III. třídy 
6. Příprava soutěží sezóny 2020/21 
7. Různé 

 

ad 1 

• 1/4/2020 - Předložit nominace na ocenění (T. Jirásek, 27.5.). 
Viz bod 2 tohoto zápisu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/4/2020 -  Informovat družstva HK-Z-1 o ukončení soutěže. (J. Vik, 25.4.).                   
Mailem 22.4. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/4/2020 -  Zjistit zájem o beachvolejbalovou soutěž v červenci, resp. srpnu (T. Jirásek, 
27.5.).                                                                      
Předběžný zájem u dívek byl avizován, vše ale závisí na formátu soutěže a na 
kategoriích. K tomu J. Lejsek - u chlapců se minulosti nepodařilo soutěž uspořádat ani v 
"normálních" letech, letos o prázdninách ani nemá smysl zkoušet. Dnes už sice 
sportování není omezeno jen na dvojice, přesto bude T. Jirásek pokračovat, po diskusi 
bylo rozhodnuto, že se bude jednat o soutěže dvojic, nikoliv trojic. P-KVS souhlasí 
s určitým finančním příspěvkem, výše zatím nebyla stanovena. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/4/2020 -  Připravit a rozeslat pozvánky na zasedání výboru KVS (J. Vik, 10.6.). 
Termín trvá. 

• 5/4/2020 -  Připravit zprávu o činnosti a plán práce P-KVS, objednat sošky pro jubilanty 
(V. Nidrle, 24.6.). 
Termín trvá. 

• 6/4/2020 - Připravit zprávu o stavu hospodaření KVS (J. Kmoníček, 24.6.). 
Termín trvá. 
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• 7/4/2020 -  Zajistit jednací místnost a občerstvení na zasedání výboru KVS (J. Lejsek, 
24.6.). 
Termín trvá. 

• 8/4/2020 -  Informovat družstva druhých tříd dospělých o ukončení soutěží (J. Vik, 25.4.).                                                                     
Mailem 22.4. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 9/4/2020 -  Informovat družstva krajských soutěžím o nutnosti doplnění rodných čísel do 
VISu (J. Vik, 27.5.).                                                                      
Mailem 22.4. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 10/4/2020 - Zjistit na svazu možnost doobjednání větších triček (V. Anděl, 27.5.).                                                  
Dostupná k doobjednání je nejvýše velikost 4XL Vrácení peněz za vracené nevyhovující 
dresy bude prováděno převodem na bankovní účet. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – do 30.6.: 
9. 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. 

10. 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 
T. Jirásek přednesl návrh ocenění v jednotlivých kategoriích vzešlý jako obvykle z odpovědí 
trenérů družstev (letos jich bylo méně než v minulosti, pro příští ročník bude dotazník 
zjednodušen), vedoucích soutěží a trenérů KCM - P-KVS s předloženým návrhem souhlas. 
Změna termínu byla s Královéhradeckým krajem projednána a je odsouhlasena, nový termín 
je 30.9. Obvyklí hosté již byli s novým termínem seznámeni. 
KM dodá sekretáři kontaktní údaje vyhlašovaných pro zaslání pozvánek. 

ad 3 - Závěrečná zpráva DCK o I. třídě mužů 
DCK neřešila v soutěži žádný přestupek proti pravidlům nebo soutěžnímu řádu. 

ad 4 – Nominační listina rozhodčích 2020/21 
Zatím jediný rozhodčí avizoval přerušení činnosti vzhledem k rodinným problémům, 
předpokládá se, že listina bude v podstatě stejná, jako letos. V. Anděl zjistí případné změny 
kontaktních údajů, vše bude mít připraveno do 29.6. 
Úkol 1/5/2020:  Připravit listinu rozhodčích pro uvedení v rozpisu. 
Termín:   20.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

ad 5 – Školení trenérů III. třídy 
Zatím je pět přihlášených, další dva zájemci zřejmě budou ze SLHK a dva z okresu Náchod. 
Je to počet podstatně menší než v minulých letech, což zřejmě souvisí s Covid-19, protože 
kvalita lektorského týmu je jako dříve vysoká. Školení chceme uspořádat i za těchto 
podmínek. 

ad 6 – Příprava soutěží sezóny 2020/21 
Byla diskutována záležitost mužské první třídy. Pro nastávající sezónu máme sice přislíbena 
díky jednání T. Lilka a J. Lejska dvě místa v soutěži Pardubického kraje, nicméně to 
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nezaručuje, že tomu tak bude i nadále. K tomu J. Lejsek, že by měl někdo být pověřen 
řešením, ale nikdo z ostatních členů nemá představu, jak postupovat.  V. Nidrle si tedy vzal 
za úkol vstoupit do jednání s M. Houštěkem, který se k řešení přihlásil na podzimním jednání 
výboru KVS, a pokusit se postoupit. 

Úkol 2/5/2020:  Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů. 
Termín:   14.10.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
Dokument k přihláškám do soutěží mládeže je připraven a v nejbližších dnech bude 
rozeslán, termín pro přihlašování je do 10.6. 

Dokument k přihláškám do soutěží dospělých je připravován, rozeslání se předpokládá do 
konce příštího týdne, termín pro přihlašování možná bude muset být proti soutěžím mládeže 
o něco málo posunut. Družstvům, která v předčasně ukončených druhých třídách obsadila 
první místa bylo garantováno, že se do první třídy mohou přihlásit, přišla jedna záporná 
odpověď a dvě družstva nedopověděla, předpokládáme tedy, že zájem nemají. 

Úkol 3/5/2020:  Dopracovat o rozeslat materiál k přihláškám do soutěží 
dospělých. 

Termín:   6.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 7 - Různé 
V. Nidrle: 
- Zasedání výboru ČVS bylo odloženo tak, že se koná až po plánovaném termínu příštího 

zasedání P-KVS a následného výboru KVS. Navrhuje tedy posunout termín zasedání P-
KVS i výboru KVS o týden, tj. na 1.7.2020 a v minulých letech obvyklé červencové 
zasedání P-KVS zrušit.  P-KVS souhlasí. 
K tomu J. Vik - vzhledem ke zrušení červencového zasedání P-KVS, kde se mj. řešily 
poslední podrobnosti spojené s rozpisem a rozlosováním krajských soutěží, je třeba na 
rozpisu pracovat tak, aby v měsíci červenci byly pouze doladěny termíny. Kolem 
poloviny června rozešle rozpracovaný rozpis k úpravám Komisi mládeže. K tomu 
J. Lejsek a T. Jirásek - navrhují, aby i u soutěží dospělých byly adresáře řešeny formou 
odkazu na informace z webu - P-KVS souhlasí. 
Úkol 4/5/2020: Připravit návrh rozpisu soutěží pro příští sezónu. 
Termín: 13.6.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Na podzim vstoupí v účinnost nové stanovy svazu, kde je zakotvena pouze dvou, nikoliv 
třístupňová struktura řízení, tedy výbor KVS -> výbor ČVS, nikoliv předsednictvo KVS -> 
výbor KVS -> výbor ČVS. P-KVS souhlasí s tím, aby pro zachování akceschopnosti 
stávající předsednictvo vystupovalo dále ve funkci výboru a jeho rozsah nebyl zvyšován 
s tím, že bude nadále zachováno zastoupení okresů zhruba odpovídající velikosti 
členské základny. Návrh bude přednesen na jednání výboru 1.7. 

- Smlouva na poskytnutí dotace ČVS na činnost KVS ve výši 115 tis. Kč byla podepsána 
a odeslána zpět. 

- Organizační záležitosti spojené se zasedáním výboru KVS byly probrány na minulém 
zasedání P-KVS, J. Vik mu předá jubilanty, kteří byli určeni pro ocenění na listopadovém 
zasedání P-KVS. 
Úkol 5/5/2020: Zaslat předsedovi KVS schválený seznam jubilantů pro první 

pololetí 2020. 
Termín: 29.5.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

J. Lejsek: 
- Členům P-KVS byly předem rozeslány návrhy projektů mládeže, P-KVS souhlasí s tím, 

aby takto byly předloženy kle schválení. 
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- Odměny za Minivolejbal do škol byly rozeslány. 

T. Jirásek: 
- Komise mládeže připravuje postup při udělování cen v soutěžích společných 

s Pardubickým krajem. 

J. Kmoníček: 
- Komisi rozhodčích ČVS byla odeslána žádost na podporu mladých rozhodčích ve výši 

15.000.- Kč. 
- Informoval o předběžném výsledku hospodaření KVS, skončilo přebytkem cca 130.000.- 

Kč, podrobněji bude informovat na výboru KVS. 

V. Anděl: 
- Komisi rozhodčích ČVS podána žádost o zařazení Michala Kubína na listinu rozhodčích 

D. 
 

 
 
Zapsal: Vik. 
 


