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Zápis č. 7/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 11.7.2018 od 16:30, Hradec Králové 

Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, J. Vik 
Omluveni: M. Charvát, L.Ott, J. Kmoníček 
Příští zasedání: středa 12.9.2018 od 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Rozpis a rozlosování mistrovských soutěží dospělých 2018/19 
3. Rozpis a rozlosování mistrovských soutěží mládeže 2018/19 
4. Termínová listina sezóny 2018/19 
5. Listina rozhodčích pro sezónu 2018/19 
6. Zhodnocení školení trenérů III. třídy 
7. Hodnocení plenárního zasedání KVS 
8. Různé 

 

ad 1 

• 1/6/2018 - Požádat o přidělení práv k listinám rozhodčích ve VISu pro V. Anděla (11.7., J. 
Kmoníček). 
Úkol trvá, termín změněna na 20.7. 

• 2/6/2018 - Připravit návrh řešení jednotného postupu účtování cestovních nákladů KCM 
(11.7., J. Kmoníček). 
Úkol trvá, termín změněna na 20.7. 

• 3/6/2018 - Přeposlat mail o změnách týkajících se soupisek a registračních průkazů, 
prohlédnout v tomto ohledu zásady rozpisu soutěží řízených ČVS. (30.6., J. Vik). 
Posláno 28.6. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 30.6. dopis a přílohy 
odeslány mailem 28.6. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2018 - do 5.12.: 
11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 

ad 2 - Rozpis a rozlosování mistrovských soutěží dospělých 2018/19 
Rozpis a rozlosování jsou z větší části připraveny, byly diskutovány a rozhodnuty konkrétní 
nejasnosti (typy míčů, forma adresáře družstev, tabulka termínové listiny). 

Úkol 1/7/2018 - Zjistit u předsedy STK ČVS, zda v rozpisu má zůstat příloha o fair-play. 
Termín:    16.7.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 3 - Rozpis a rozlosování mistrovských soutěží mládeže 2018/19 
Část týkající se dívek je kromě několika drobností, které jsou s vedoucím soutěží 
konzultovány, hotova. Soutěže chlapců jsou vázány na soutěže řízené Pardubickým KVS 
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a vše bude dopracováno do druhé poloviny příštího týdne. Následně bude provedeno finální 
sestavení, to předloženo ke konečné kontrole vedoucím soutěží a v posledním týdnu 
vystaveno na webu a avizováno oddílům. 

Úkol 2/7/2018 - Dopracovat rozlosování soutěží chlapců a minivolejbalu. 
Termín:    20.7.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek 

 
Úkol 3/7/2018 - Provést závěrečné sestavení rozpisu, předložit ko ke kontrole vedoucím 
soutěží, vystavit na web a avizovat družstvům. 
Termín:    30.7.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 4 - Termínová listina sezóny 2018/19 
Platí: 

• Krajská přebor první třídy žen se hraje v první části od 13.10. do 8.12. s přestávkami 
27.10. a 17.11., v části druhé od 12.1. do 9.3. s volnem 25.2. a 2.3. (prázdniny HK, 
začátek v NA. 

• Krajský přebor druhé třídy mužů a krajský přebor druhé třídy žen skupina B hraje na 
podzim od 1.9. do 6.10., na jaře od 27.4. do 15.6. 

• Krajský přebor druhé třídy žen skupina A hraje na podzim od od 1.9. do 22.9., na jaře od 
4.5. do 8.6.  

ad 5 - Listina rozhodčích pro sezónu 2018/19 
Listina rozhodčích je sestavena. Rozhodčí písemným předáním svých údajů, tj. jméno 
a příjmení, poštovní adresa, mobil a e-mail odsouhlasili zveřejnění v rozpisu soutěží 
(poštovní adresa zde uváděna nebude). 

ad 6 - Zhodnocení školení trenérů III. třídy 
Hodnocení z hlediska náplně a počtu účastníků bylo již uvedeno v minulém zápisu. 
Dokončuje se vyúčtování, podle předběžných odhadů by mělo skončit mírných přebytkem 
v řádu jednotek tisíc. V. Nidrle navrhuje vyplatit F. Pluhařovi za organizaci odměnu ve výši 3 
tis. Kč. P-KVS souhlasí, forma bude zvolena hospodářek KVS. Požadavkům na změnu 
termínu příštích školení nejsme schopni vyhovět, termín je vázán na to, že na domově 
mládeže uvolní svoje ubytovací místa maturanti. Zvažováno bylo i pořádání už příští rok, 
zatím nevidíme možnost, že by byl dostatečný počet zájemců. 

ad 7 - Hodnocení plenárního zasedání KVS 
V souvislosti s informací J. Kmoníčka o účtování proběhla rozsáhlá diskuse, ne vždy se dle 
našeho názoru jednalo o konstruktivní příspěvky. Účast na zasedání byla slušná, 
s uvedenou výjimkou byl průběh bezproblémový. 

ad 8 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Letos ve Dřevěnici pořádají 65. ročník turnaje, pozval přítomné k návštěvě. Průběh 
má být slavnostnější, mj. za účasti vedení Českého olympijského výboru. 

• J. Vik: 
- Zeptal se na situaci s dodávkou objednaných učebnic. K tomu J. Lejsek - učebnice 

přivezl a jsou uloženy na Slavii. J. Vik udělá inventuru objednávek od družstev, 
potom budeme distribuovat, pokud možno bez zasílání poštou. 

Úkol 4/7/2018 - Inventarizovat objednávky učebnic, ve spolupráci s J. Lejsek 
a J. Kmoníčkem (způsob placení) připravit distribuci. 
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Termín:    30.7.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

• T. Jirásek: 
- Zeptal se, zda máme nové logo pro Královéhradecký volejbal. K tomu J. Lejsek - 

máme, rozešle ho. J. Vik upraví hlavičkový papír. 

Úkol 5/7/2018 - Upravit hlavičkový papír KVS, aby reflektoval nové logo našeho 
krajského volejbalu. 
Termín:    10.8.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

• J. Lejsek: 
- Zeptal se na situaci ve vytváření tabulky turnajů dospělých v kraji - V. Nidrle rozešle 

družstvům dotaz. 

Úkol 6/7/2018 - Zjistit zájem družstev o uvedení v seznamu turnajů dospělých 
v sezóně 2018/19. 
Termín:    20.7.2017 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Zeptal se, zda někdo z přítomných nemá informaci o stavu v oblasti krajských 
projektů pro mládež - nikoliv. 

- Po diskusi byla za garanta minivolejbalu do škol vybrána D. Vajsarová. 

• V. Anděl: 
- Rozeslal rozhodčím z listiny mail - dotaz, kde nemohou pískat, koncem měsíce 

července chce podle toho provést delegování na soutěže druhých tříd. K tomu 
potřebuje práva ve VISu - viz úkol 1/6/2018 - bude komunikovat přímo 
s J. Kmoníčkem 

Úkol 7/7/2018 - Urgovat u J. Kmoníčka přidělení práv pro delegování rozhodčích. 
Termín:    20.7.2017 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Zeptal se, na jaké soutěže budeme rozhodčí delegovat - po diskusi rozhodnuto pro 
juniorky,juniory, kadetky, kadety, pro starší žactvo vždy jeden rozhodčí na turnaj, na 
mladší žactvo delegovat nebudeme, zajištění je v kompetenci pořadatele. Potřebuje 
k soutěžím mládeže přístupová práva, k soutěžím dospělých je má. 

Úkol 8/7/2018 - Vyžádat u L. Rupricha přidělení práv k soutěžím dívek pro 
V. Anděla. 
Termín:    20.7.2017 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

 

Zapsal: Vik 


