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 Zápis č. 3/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 14.3.2018 od 16:00, Hradec Králové 

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

 M. Pakosta 
Omluveni: M. Charvát,  
 
Příští zasedání: středa 11.4.2018 od 15:30 Náchod 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost TMK v roce 2017, plán na rok 2018 
3. Činnost KR v roce 2017, plán na rok 2018 
4. Mládežnické výběry kraje 
5. Školení rozhodčích III. třídy 
6. Různé 
7. Mimořádná konference KVS 
8. Vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů 

ad 1 

• 1/2/2018 - Doplnit mailové nebo poštovní adresy vyhlašovaných (20.2., T. Jirásek). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/2/2018 - Rozeslat povánky na vyhlášení (23.3., J. Vik). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 15.2. - v termínu bylo 
odesláno pouze řešení úkolu číslo 2. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 28.2. - dopis byl 
v termínu odeslán. 

• Dne 9.3. byl odeslán mail k úkolům 1 a 3. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - nejpozději 14 dnů před 
konáním akce: 

8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací soutěží ČVS a mistrovství ČR 
žáků a žákyň - bude postupně odesíláno po ukončení příslušné soutěže. Z ČVS již 
přicházejí přihlášky a jsou předávány vedoucím soutěží. 

ad 2 - Činnost TMK v roce 2017, plán na rok 2018 
V letošním roce se bude konat školení trenérů III. třídy (máme licenci na jeho konání) 
Protože se koná jednou za dva roky, loni neproběhlo. Složení lektorského týmu je opět díky 
práci předsedy TMK hvězdné, tvoří ho mj. Z. Haník, J. a V. Zachovi, M. Pachmanová.  

Mimo to jsou T. Jiráskem organizovány tematické semináře zaměřené na mládež. Jednalo 
se např. o postavení fyzické přípravy při trénování mládeže, poslední akce byla v Červeném 
Kostelci, lektorem byl Z. Haník. 
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ad 3 - Činnost KR v roce 2017, plán na rok 2018 
Pravidelné školení je naplánováno na duben, souběžně s čestickým turnajem, zatím ale není 
dostatečný počet zájemců. Kromě toho J. Kmoníček pořádá úplně základní školení "IV. třídy" 
v Červeném Kostelci, proběhne ve dnech 9. a 24.4. vždy od 16:30 do 19:00, na 26.5. je 
připravena praktická část, zatím nebyla určena přesná organizace. 

ad 4 - Mládežnické výběry kraje 
Memoriály se uskuteční v červnu, u obou výběrů probíhá příprava, konaly se vždy tři srazy. 
Materiální zabezpečení je bez zásadních problémů, bude dokupováno v závislosti na 
poskytnutých dotacích. 

ad 5 - Školení rozhodčích III. třídy 
Viz bod 2 tohoto zápisu. 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Seznámil se základními principy postoje k novým stanovám, tedy že chceme 
prosadit jejich účinnost až po skončení tohoto volebního období a že chceme 
prosadit, aby klíč pro stanovení počtu delegátů byl jeden delegát za každých 
započatých 300, nikoliv 500 aktivních členů. Dalšími novinkami v navrhovaných 
stanovách jsou: 

- licenční příspěvky budou nazývány členskými, je to výhodnější i z hlediska 
získávání dotací, v historicky krátké době bude Správní radě předložena 
inovované směrnice o výběru LP, 

- schvalování rozpočtu je delegováno výboru, nikoliv valné hromadě, 

- není dořešeno postavení OVS, na jednání konference v Náchodě zazněl 
požadavek na možnost zřízení právní subjektivity. 

- Rekapituloval situaci kolem hospodáře a předsedy komise rozhodčích. Jiří 
Kmoníček postupně přebírá funkci hospodaře, místo předsedy komise rozhodčích 
převezme V. Anděl, který už teč vyřizuje předelegace a s činností komise 
rozhodčích má bohaté zkušenosti z okresu Náchod. Bude se účastnit zasedání P-
KVS, vzhledem k členství v revizní komise ale nemůže zároveň být členem P-KVS. 
P-KVS s navrženým řešením souhlasí. 

- Pro příští zasedání P-KVS využije nabídku M. Burdycha na uspořádání v Náchodě. 
Vlastní zasedání P-KVS začne v hotelu Hron v 15:30, na 17:00 je zamluvena 
prohlídka pivovaru Primátor. Na 19:00 potom M. Burdych nabízí možnost dopravy 
pro přespolní účastníky.  

• J. Kmoniček: 
- Na základě dopisu z ČVS byl připraven rozpočet na rok 2018 zaměřený jednak na 

udržení stávajícího stavu soutěží, na metodickou pomoc činnosti okresů a na rozvoj 
mládežnického volejbalu, této oblasti je věnována velká kapitola rozpočtu. Přál by si, 
aby v příštích letech bylo víc času na odpovědné sestavení. 

K tomu M. Pakosta - existuji čtyři programy zaměřené na reprezentaci, talenty, 
významné sportovní akce a na organizaci sportu. Výše jednotlivých programů se 
letos proti loňsku zásadně nemění, podklady zaslané kraji považuje za "ideální 
stav", ke kterému by chtěl směřovat. J. Kmoníček se zeptal, zda se počítá s nějakou 
diferenciací dle dosažených výsledků, M.P. odpověděl, že u mládeže tomu už tak je, 
ale u krajů je to složitější a ČVS nechce do existujícího systému vstupovat. Na dotaz 
týkající se priorit (od M.P) Jiří kmoníček odpověděl,   

- K termínu účinnosti stanov řekl, že legislativní komise mj. konstatovala, že vznik 
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nových stanov by se neměl přímo dotknout změn ve vedení. 

• J. Lejsek: 
- Spolu s T. Jiráskem podali informací o seminářích trenérů. 

• J. Vik: 
- O víkendu se hraje finále Královéhradeckého poháru, v sobotu ženy, v neděli muži. 

Diplomy, poháry, plakety a věcné ceny jsou zajištěny. 

Úkol 1/3/2018 - Vystavit na webu KVS informaci o průběhu finálových turnajů. 
Termín:    21.3.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

 

Od 16:00 mimořádná konference KVS - viz usnesení. 

Od 17:00 proběhlo slavnostního vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek 
a volejbalistů za rok 2017. Kromě členů výboru KVS se zúčastnili hosté Mgr. M. Berdychová, 
náměstkyně hejtmana, JUDr. Ing. R. Cogan, Ph.D., člen rady kraje, primátor Hradce Králové 
MUDr. Zdeněk Fink, Mgr. Marek Pakosta, předseda ČVS, Libor Šnajdr, předseda 
Královéhradecké krajské organizace ČUS a za tisk a elektronická média Lubomír Douděra.  
V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni: 
juniorka:  Karolína Matějů, Lokomotiva Trutnov, 
junior:   Marek Ambrož, VK Hronov, 
kadetka:  Nikola Urbanová, Volejbal Červený Kostelec, 
kadet:   Pavel Tetauer, Slavia HK, 
žákyně starší:  Nela Dundová, Slavia HK, 
žák starší  Dan Rokl, Sport Rychnov nad Kněžnou, 
žákyně mladší: Eliška Pohlová, Sokol Zbečník, 
žák mladší:  Aleš Tláskal, Slavia HK, 
naděje dívky:  Nela Vodáková, Slavia HK, 
naděje chlapci: Josef Daníček, Sport Rychnov nad Kněžnou, 
talent roku:  David Kollátor, Slavia HK, 
čin fair play:  Veronika Krulichová, Volejbal Červený Kostelec, 
trenér dívek:  Emil Škoda, Slavia HK. 
 

Úkol 2/3/2018 - Rozeslat účastníkům vyhlášení fotografie L. Douděry. 
Termín:    18.3.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
 

 

Zapsal: Vik 


