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Zápis č. 4/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 11.4.2018 od 15:30, Náchod 

Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Matějovský, V. Nidrle, 
F. Pluhař, J. Vik 

Omluveni: M. Charvát, J. Lejsek, L. Ott 
 
Příští zasedání: středa 9.5.2018 od 16:30 Hradec Králové 
 
Oprava minulého zápisu - jednání byl přítomen Václav Anděl. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Vyhodnocení krajského poháru mládeže 
3. Vyhodnocení 1. třídy mužů a žen, kvalifikace do II. ligy 
4. Krajské soutěže v plážovém volejbale 
5. Činnost komise společenského významu volejbalu - jubilanti 1. pololetí, návrhy do ČVS 
6. Příprava jarní části soutěží II. třídy mužů a žen 
7. Různé 

ad 1 

• 1/3/2018 - Vystavit na webu KVS informaci o průběhu finálových turnajů (21.3., J. Vik). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/3/2018 -  Rozeslat účastníkům vyhlášení fotografie L. Douděry (18.3., J. Vik). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 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 - odesláno ve dvou částech, dne 26.3. vše s výjimkou kadetek 
a juniorek, ty doplněny 9.4. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 30.6.: 
9. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - bude 

rozesláno okresům k doplnění, resp. k opravě loňských údajů. 
10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS. 

ad 2 - Vyhodnocení krajských soutěží mládeže 
Stále se hrají kategorie mladších žákyň a minivolejbalu. V ostatních vypsaných kategoriích  
jsou soutěže dohrány, s výjimkou kadetek a juniorek, jejich soutěž skončila 7.4., jsou diplomy 
a medaile připraveny a při nejbližší vhodné příležitosti budou předány. Námětem od družstev 
pro příští rok je označení medailí soutěží a soutěžním ročníkem, Komise mládeže připraví 
řešení. 

V soutěži mladších žákyň se termín finále 2.6. překrývá s Memoriálem Milana Kafky. 
Vedoucí soutěže navrhl změnu termínu, s ním ovšem nesouhlasí některá družstva. P-KVS 
doporučuje dohodnout se na zrušení finálového kola. 
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Na konferenci v Náchodě byl vznesen návrh, aby se jejich okresní soutěže mládeže hrály 
jako druhé třídy soutěží krajských, důvodem je umožnění přístupu ke krajským dotacím. P-
KVS předběžně souhlasí, záležitost bude podrobně projednána na květnovém zasedání. 

Co se týká obsazování mládežnických soutěží rozhodčími zůstaneme u stávajícího stavu, 
tedy že budou obsazovány soutěže juniorských a kadetských kategorií a dle možnosti 
kategorií  staršího žactva. 

ad 3 - Vyhodnocení 1. třídy mužů a žen, kvalifikace o II. ligu 
Soutěž žen vyhrála s pětadvaceti bodovým náskokem hradecká Slavia, soutěž mužů v rámci 
přeboru Pardubického kraje  Červený Kostelec. Obě družstva se přihlásila do kvalifikací, 
ženy Slavie na žádost ČVS budou jednu skupinu pořádat. 

Je třeba jednat s Pardubickým KVS o možnosti zařadit opět  naše družstva do jejich soutěže, 
jednání bude zahájeno po odehrání kvalifikace. 

Úkol 1/4/2018 - Projednat s Pardubickým KVS možnost zařazení našich družstev do příštího 
ročníku soutěží. 
Termín:    25.4.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

Družstvům, která se zúčastní kvalifikací, bude poskytnut symbolický příspěvek ve výši 500 
Kč na úhradu nákladů s kvalifikací spojených. 

J. Vik osloví vedoucí družstva přeborů druhé třídy s dotazem, zda uvažují o postupu do  třídy 
první, abychom měli informace, zda je nutné připravovat pořádání kvalifikace. 
Úkol 2/4/2018 - Zeptat se vedoucích družstev druhých tříd, zda budou mít zájem o postup do 
první třídy. 
Termín:    13.4.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 4 - Krajské soutěže v plážovém volejbale 
Opět bylo konstatováno, že situace je komplikována neexistencí specializovaného oddílu. 
Byl proveden dotaz na DTJ, zda zde neexistuje něco, co by se základem organizační 
jednotky mohlo stát, nicméně bylo konstatováno, že ne. 

Z iniciativy D. Vajsarové a M. Kubína je připraveno uspořádání soutěže dívek U-19. Bohužel 
nejsme schopni delegovat kvalifikované rozhodčí, protože nikoho takového nemáme, P-KVS 
souhlasí s poskytnutím příspěvku 500 Kč na jeden turnaj. 

V. Nidrle navrhuje, aby letos, po zkušenostech z minulých let, nebyla vypisována soutěž pro 
dospělé. Poté, co bylo ukončeno sponzorování Poštovní spořitelnou není o účast zájem. 

ad 5 - Činnost KSVV, jubilanti 1. pololetí, návrhy do ČVS 
Předběžně byl seznam jubilantů sestaven již v listopadu, byl aktualizován a doplněn o návrhy 
na udělení medaile O. Koutského a na přijetí na ČVS. 

Na krajské kolo seniorek ve Chvaleticích byly rozeslány přihlášky družstvům druhých tříd, 
která přicházejí v úvahu, a dále předsedům OVS k další distribuci. Zatím nemáme zpětnou 
vazbu, zda se někdo zúčastnil. 

ad 6 - Příprava jarní části soutěží II. třídy mužů a žen 
Vzhledem k chybě v losovacím skriptu jsou u soutěží HK-M2A, HK-Z2A a HK-Z2C duplicitní 
čísla zápasů (konkrétně 38). J. Vik bude u J. Šrittera urgovat opravu, aby nebylo nutné vše 
losovat znovu a tedy nahrát výsledky i zápisy (pozn. - 13.4. bylo vyřízeno). 

Úkol 3/4/2018 - Urgovat opravu čísel zápasů ve VISu, případně opravit manuálně. 
Termín:    17.4.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
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Delegace rozhodčích jsou hotovy. 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Zhodnotil průběh konference KVS a následného vyhlášení nejlepších. Konference 
proběhla bez problému, podklady byly dobře připraveny, účast byla slušná 
a reprezentativní byla účast hostů (M. Pakosta, M. Labašta a Z. Haník). Na 
vyhlášení byli navíc Mgr. Berdychová, JUDr. Ing. Cogan a MUDr. Fink, díky 
finančnímu příspěvku na uspořádání se komisi mládeže podařilo akci uspořádat 
skutečně na úrovni. Byl nám přislíben příspěvek i na příští rok. 

- Byl v Trutnově otevřít ve FIO bance účet pro OVS. 

- Navštívil spolu s předsedou revizní komise M. Charváta a předal mu titul čestný člen 
KVS udělený na loňském červnovém plenárním zasedání KVS.  

- Dne 24.4.  se uskuteční porada předsedů krajský svazů. 

• J. Matějovský: 
- Včera, tedy 10.4., si s J. Kmoníčkem předali funkci hospodáře KVS. 

• J. Kmoniček: 
- Přijal nabídku stát se předsedou hospodářské komise ČVS, zůstal členem 

legislativní komise ČVS. 

- Měl schůzku s účetní p. Tomsovou, i na základě těchto podnětů sestavil návrh 
směrnice o hospodaření, do které v upravené podobě zahrnul i stávající směrnici 
o inventarizaci majetku. 

- Chce zavést zjednodušené cestovní příkazy,  

- Projednával s J. Šritterem nastavení odkazu z webu ČVS na naše webové stránky. 
Bylo nám nabídnuto přesunout stránky na server ČVS s tím, že k nim budeme mít 
neomezený administrátorský přístup. 

- Požádal J. Vika, aby s účetní došel do pobočky FIO banky a nechal jí zřídit přístup 
k účtu.  

- V okresu Náchod školí čtyři rozhodčí. 

• F. Pluhař: 
- Na trenérské školení má zatím přihlášeno šestnáct zájemců, další by měli přibýt mj. 

ze Slavie a Náchoda. 

- V pondělí jede do Prahy na školení představitelů školících center. Chce prosazovat 
znovuzavedení průkazu trenéra, ostatní členové P-KVS k tomu vyslovili svoje 
připomínky.  

• J. Vik: 
- Je třeba, ačkoliv není definitivně dořešen převod zbytku peněz z VISu na náš 

bankoví účet, poukázat okresům HK a RK jejich podíl na loňských licenčních 
příspěvcích. 

Úkol 4/4/2018 - Zjistit aktuální čísla účtů okresů HK a RK, následně před 
J. Kmoníčkovi k provedení převodu. 
Termín:    17.4.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Obdržel dopis z VH Hradec Králové s připomínkami k organizaci letošního ročníku. 
Seznámil se základními body odpovědi - P-KVS souhlasí. J. Vik odpověď připraví a 
odešle. 

Úkol 5/4/2018 - Připravit a odeslat odpověď na připomínky VH HK k organizaci 
soutěže první třídy. 
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Termín:    17.4.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Provedl kontrolu plnění péče o mládež a neplnící družstva požádal o nápravu do 
31.3. Dořešeny byly všechny nesrovnalosti u první třídy, u druhých tříd jich několik 
zbylo, věc byla předána disciplinární komisi. 

Úkol 6/4/2018 - Vystavit pokuty za neplnění povinné péče o mládež. 
Termín:    30.4.2018 
Odpovídá/odpovídají:  L. Ott 

 

 

Zapsal: Vik 


