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Zápis č. 6/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 27.6.2018 od 15:00, Hradec Králové 

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

Omluveni: M. Charvát 
 od 16:30 plenární zasedání KVS, viz prezenční listina 

u sekretáře 
 
Příští zasedání: středa 11.7.2018 od 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z jednání mimořádné konference a výboru ČVS 
3. Vyhodnocení II. třídy dospělých + mládeže 
4. Vyhodnocení docházky rozhodčích 
5. Plán práce předsednictva na 2. pololetí 
6. Plénum krajského volejbalového svazu 
7. Různé 

 

ad 1 

• 1/5/2018 - Rozeslat přihlášky k řízení krajských soutěží příští sezónu (12.5., V. Anděl). 
Rozesláno, výsledná listina doplněna do rozpisu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/5/2018 -  - Připravit a rozeslat materiály k přihláškám do příštího ročníku soutěží (31.5., 
T. Jirásek, J. Vik). 
Připraveno, rozesláno, většina družstev v termínu do 15.6. buď přihlášena, nebo 
oznámila, že se přihlašovat nebude. Ostatní případy se dořešují. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/5/2018 - Připravit a rozeslat k připomínkám termínový kalendář první třídy žen (24.5., J. 
Vik). 
Rozesláno, některými družstvy připomínkována. Problém možná nastane v tom, že 
namísto desetičlenné skupiny bude hrát jen osm družstev, účast devátého se řeší. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/5/2018 -  Připravit a rozeslat k připomínkám doplnění pravidel povinné péče o mládež 
(17.5., J. Vik). 
Rozesláno a schváleno, pro příští rok nemusí předem platit pokutu za neplnění péče 
o mládež družstva, která loni vykázala minivolejbal a OVS jim zajištění potvrdil. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

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

z okresů vráceno, do konce týdne bude sumarizováno a odesláno ČVS. 
10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS - nebudou změny. 
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ad 2 - Informace z jednání mimořádné konference a výboru ČVS 
K mimořádné konferenci - z našeho pohledu bylo odhlasováno vše, co jsme podporovali, tj. 
platnost nových stanov od listopadu 2020, klíč pro výběr delegátů 1:300  aktivním členům 
(nikoliv 1:500). Zatím odložena je právní subjektivita okresů, tuto otázku nebylo z časového 
hlediska možné do návrhu zapracovat. 

Zpráva předsedy ČVS o činnosti byla na zasedání výboru předložena písemně, což hodnotí 
kladně. Nebyl schválen návrh Pražského KVS zařadit bod o odvolání Z. Haníka ze správní 
rady v důsledku jeho výroků ke vztahu žen a vrcholového sportu. 

Večer před mimořádnou konferencí proběhlo v centru Dlabačov vyhlášení nejlepších 
volejbalistek a volejbalistů. Organizace a program byly na vysoké úrovni, účastnící ho 
hodnotí jako důstojné. 

ad 3 - Vyhodnocení II. třídy dospělých + mládeže 
Viz plenární zasedání - bod 6 tohoto zápisu. 

ad 4 - Vyhodnocení docházky rozhodčích 
V průběhu soutěžního ročníku řešil V. Anděl šedesát předelegací. V průběhu jarní části 
druhých tříd došlo ke dvěma problémům vinou chybné komunikace. Rozhodčí se nedostavil 
na zápasy v Opočně, byly odpískány kvalifikovaných rozhodčím.  V Třebechovicích se 
kvalifikovaného rozhodčího nepodařilo sehnat a zápasy pískaly hráčky (trenérky). 

Připravil listinu rozhodčích pro novou sezónu, vypadli M. Janů a B. Kratěna, několik 
rozhodčích avizuje, že jsou k dispozici pouze pro mimořádné případy. Požádal J. Kmoníčka 
o zařízení práv pro práci s listinami rozhodčích ve VISu. 

Úkol 1/6/2018 - Požádat o přidělení práv k listinám rozhodčích ve VISu pro V. Anděla. 
Termín:    11.7.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 
Zúčastnil se jednání předsedů krajských komisí rozhodčích v Praze. Mj. se probíraly otázky 
spojené s listinami C a D, oblečením rozhodčích (není dořešeno) a bylo navrženo zvýšit 
v krajích úhradu za řízení zápasů. Po diskusi a informování o zkušenostech z okresu Náchod 
bylo rozhodnuto ponechat náhrady ve stávající výši. 

ad 5 - Plán práce předsednictva na 2. pololetí 
Zasedání P-KVS s výjimkou srpna vždy druhou středu v měsíci od 16:30 v zasedací 
místnosti TJ Slavia (pokud nebude místo operativně změněno, např. Čestice - bylo by 
oznámeno). V prosinci od 16:30 plenární zasedání, zasedání P-KVS od 15:00. 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Domluvil s Libereckým krajem převod licenčních příspěvků za družstva hrající naše 
soutěže. 

• T. Jirásek: 
- Jménem vedoucího soutěže dívek požádal o příspěvek na uspořádání kvalifikace 

a finálových turnajů mladších žákyň ve výši do 5 tis. Kč. P-KVS souhlasí (částka je 
uvedena v navrhovaném upřesnění rozpočtu). 

- Požádal hospodáře KVS o vysvětlení postupu vyúčtování beach volejbalových 
turnajů 

• J. Kmoníček: 
- V co nejkratší době je třeba připravit a schválit postup vykazování výdajů za cesty 

na turnaje obou KCM. Bude dořešeno na příští schůzi, aby od nové sezóny mohlo 
platit.  
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Úkol 2/6/2018 - Připravit návrh řešení jednotného postupu účtování cestovních 
nákladů KCM. 
Termín:    11.7.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

- Předal v písemné podobě zprávu o čerpání rozpočtu od začátku roku. 

- P-KVS jmenuje nové rozhodčí třetí třídy, jsou to Alena Hornychová (TJ Sokol Staré 
Město - Náchod, Miloš Biško, Martin Háze  a Pavel Vítek (všichni TJ Slovan 
Broumov). 

• F. Pluhař: 
- V neděli skončilo školení trenérů třetí třídy. Frekventanti pracují na seminárních 

pracích, které budou průběžně prohlíženy, v případě nejasností je možné pozvat 
některé na praktickou ukázku. Zúčastnilo se dvaatřicet kandidátů na trenéry, 
lektorský tým byl tvořen např. extraligovým trenérem O. Markem, J. Herclíkem za 
minivolejbal a M. Pachmanovou (zdravotní a fyzická příprava).   

• J. Lejsek: 
- ČVS má v úmyslu ve třech krajích. mj. v Královéhradeckém, vyzkoušet projekt 

minivolejbalu do škol. Za každý okres je třeba vybrat asi tři školy, po školních kolech 
by následovala kola nadstavbová. Vše je zatím v přípravné fázi, za garanty okresů 
navrhuje L. Rupricha (RK), V. Nidrle (JC), J. Lejska (HK), T. Jirásky (NA) 
a D. Vajsarovou (TU) - poslední jméno bude ještě upřesněno na příštím zasedání. 

- Komise mládeže má v úmyslu využít napříště peníze z pokut na podporu 
mládežnického minivolejbalu. 

- Byly nám s definitivní platností přiděleny tyto krajské granty: 

○ KCM                                       106.000,- 

○ Minivolejbal                         30.000,- 

○ Masový volejbal                 20.000,- 

○ Školení trenérů                   15.000,- 

• L. Ott: 
- Informoval o úmrtí J. Hilmara. 

- Požádal o kontrolu zaplacení pokut za neplnění péče o mládež (Opočno, Lánov). 

• J. Vik: 
- Byl pozván na oslavu devadesátého výročí založení volejbalového oddílu 

v Třebechovicích pod Orebem. 

- Při uklízení došlých mailů narazil na zprávu od Ing. Ira o změnách ve VIS, mj. 
o možnosti využívat pouze elektronickou soupisku, resp. o novinkách týkajících se 
startů na občanské průkazy (bez registračního průkazu). Mail přepošle 
J. Kmoníčkovi, V. Andělovi, T. Jiráskovi a J. Lejskovi a prohlédne zásady rozpisu 
republikových soutěží, jestli v nich něco z výše uvedeného je uvedeno. 

Úkol 3/6/2018 - Přeposlat mail o změnách týkajících se soupisek a registračních 
průkazů, prohlédnout v tomto ohledu zásady rozpisu soutěží řízených ČVS. 
Termín:    30.6.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 7 - Plénum KVS 
• Jednání zahájil a řídil J. Vik. 

• V. Nidrle přednesl zprávu o činnosti krajského svazu od minulého plenárního zasedání, 
mj. zmínil: 
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- právní subjektivitu KVS, 

- mimořádnou konferenci a výbor ČVS, 

- personální zastoupení členů KVS v orgánech a komisích, 

- problémy s financováním ve vztahu k existenci vlády bez důvěry, 

- mimořádné konference v okresech a kraji (za účasti M. Pakosty, Z. Haníka a 
M. Labašty), 

- změny funkcí v P-KVS, 

- vydařené vyhlášení nejlepších volejbalistek a volejbalistů v kraji (přítomni mj. z kraje 
Mgr, M. Berdychová a JUDr. Ing. R. Cogan PhD, předseda KhKO ČUS Šnajdr, 
primátor MUDr. Z. Fink a předseda ČVS Mgr. M. Pakosta, 

- činnost jednotlivých komisí, 

- průběh soutěží řízených KVS. 

• V. Nidrle přednesl návrh plánu schůzové činnosti - viz bod 5 zápisu. 

• J. Kmoníček: 
- rozdal a okomentoval informaci o plnění rozpočtu za měsíce leden až květem, 

- informoval o změnách ve výběru licenčních příspěvků (pouze přes VIS, ne 
v hotovosti, platí i mládež do 12 let, připravuje se postup jak poplatky pro tuto 
věkovou kategorii vracet), 

- o problémech souvisejících s tím, že ministři jsou bez důvěry (financování má být 
rozhodováno náměstky), 

- informoval o pravidlech účtování dotací z MŠMT, která nejsou dosud plně 
vyjasněna, ale v nebližší době by být měla (např. není jasné, zda všechny faktury 
hrazené z dotací budou vystavovány na stupni ČVS, nebo KVS),  

- k tomu H. Kopecká - smysluplnost některých zásad  připomínkovala, mj. způsob 
vracení vybraných LP do krajů, resp. okresů, J. Kmoníček dodal, že diskutovat 
můžeme, ale to je vše, co můžeme dělat a že vina leží na vlastních sportovních 
organizacích, že se nebyly schopny vůči ministerstvu dohodnout, jak mají být dotace 
rozdělovány. 

• J. Vik informoval o průběhu soutěží dospělých ročníku 2017-18: 

- I. třídu M Královéhradeckého kraje vyhrál Červený Kostelec, neuspěl v kvalifikaci 
o 2M a v příští sezóně spolu s hradeckou Slavií bude startovat v přeboru 
Pardubického kraje,  

- I. třídu žen vyhrála Slavia Hradec Králové, uhrála kvalifikaci o 2Z, ale do druhé ligy 
se nepřihlásila a bude startovat v přeboru první třídy, 

- II. třídu M vyhrála Dřevěnice, nemají zájem hrát v KP1, 

- II třídu ŽA vyhrály Jezbiny, ale nejen že nemají zájem o postup, ale nehlásí se ani 
do druhé třídy, 

- II třídu ŽB vyhrály Stěžery, nemají zájem o postup, 

- II třídu ŽC vyhrály Třebechovice, hlásí se do přeboru první třídy. 

• T. Jirásek informoval o průběhu  soutěží mládeže: 

- V jednotlivých kategoriích zvítězila družstva Slavie Hradec Králové (mladší žákyně, 
starší žákyně, kadetky a kadeti), Třebechovice p. O. (juniorky), minivolejbal TJ Sokol 
Zbečník, starší žáci Sport Rychnov n. K. 
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• J. Vik informoval o přípravě krajských soutěží dospělých ročníku 2018-19: 

- do první třídy žen se nehlásí Rtyně, Vamberk a Orla HK, ze dvojky postupují 
Třebechovice. Bude se hrát jen v osmi, 

- do první třídy mužů jsou přihlášena dvě družstva (Červený Kostelec a Slavia HK), 
bude se hrát společně s Pardubickým krajem, 

- do druhé třídy žen se hlásí 13 družstev (včetně zmíněných Třebechovic), bude se 
hrát dvoukolově ve dvou skupinách o 6, resp. sedmi družstvech, 

- do druhé třídy mužů se hlásí sedm družstev, šest jako loni a navíc Hronov, který 
nechce hrát KP1. 

• T. Jirásek informoval o přípravě krajských soutěží mládeže ročníku 2018-19: 

- mini - přihlášeno je 21 družstev, což je méně než loni, ale část družstev startuje 
v rozvíjejících se soutěžích okresních, 

- mladší žákyně devět družstev, 

- mladší žáci dvě družstva, bude se hrát společně s Pardubickým KVS, 

- starší žákyně deset družstev, 

- starší žáci pět družstev, do Vánoc se bude hrát samostatně, potom společně 
s Pardubickým KVS, 

- kadetky pět a juniorky čtyři družstev ve společné soutěži. 

- kadeti čtyři družstva v soutěži společné s Pardubickým KVS. 

• J. Lejsek informoval o přípravě krajských soutěží minivolejbalu a chlapců. 

• Byli oceněni jubilanti - Karel Komínek (80 let), Emil Škoda (80 let medaile O. Koutského), 
Václav Židů (80 let), Petr Benda (75 let), Mgr. Milan Král (75 let) - nepřítomen, Václav 
Nidrle (65 let), Josef Voslář (65 let), Ing. Miroslav Vyhnánek (60 let - nepřítomen), Jiří 
Schovánek (55 let),  Luděk Ruprich (55 let medaile O. Koutského - omluven), Petr Krulich 
(55 let - nepřítomen), Ing. Pavla Trunečkové (bez uvedení věku), Jaroslav Lhota (50 let). 

• V diskusi: 

• K. Komínek: 
- Poděkoval za ocenění a požádal o pomoc s otevřením krabičky medaile (uspěla 

P. Trunečková). 

• M. Burdych: 
- Zavázal se na jednání OVS získat prostředky na organizaci sportovních soutěží 

mládeže. Jedná se o tři oblasti, požádal předsedu KVS a sekretáře o lobování 
v těchto záležitostech: 

1. Projekty KVS mládež z rozpočtu ČVS 2018. 

2. Program V. MŠMT Organizace sportu. 

3. Individuální dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje podaná jménem 
Okresní sdružení ČUS Náchod viz tisková zpráva o prohlášení starosty 
Náchoda (100 tis. Kč na podporu mládežnického volejbalu). 

- Po regionech jezdil, zájem o zmíněné věci je obrovský, na nás je zajištění 
elementárního financování. 

K tomu J. Kmoníček - problémem také je, že z uvedených peněz (ad bod 1) mají 
být financovány rozvojové projekty, tedy nikoliv provoz mládežnického volejbalu, 
k tomu M. Burdych - tak je třeba je najít, co pro to je třeba udělat?,  k tomu J. 
Kmoníček - v první řadě je třeba najít úspory, který by bylo možné do oblasti 
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přesunout, projekty bude posuzovat komise - k tomu M. Burdych - proč v ní není 
zástupce našeho kraje?, k tomu J. Lejsek - je to komise ustavená Správní radou, 
nejedná se o komisi zastupující jednotlivé kraje. 

• Bylo schváleno usnesení plenárního zasedání.  

• J. Vik poděkoval přítomným za účast a plenární zasedání ukončil. 

 
 

Zapsal: Vik 


