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Zápis č. 8/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.9.2018 od 17:45, Hradec Králové 

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

Omluveni: M. Charvát 
Příští zasedání: středa 10.10.2018 od 15:30, od 17:00 jednání s předsedy OVS 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Kontrola připravenosti I. třídy dospělých 
3. Činnost krajských center mládeže, průběžné čerpání  krajských grantů 
4. Akce "Festival barevného minivolejbalu" 2018/19 a jejich termíny 
5. Celostátní finále vesnických družstev, čerpání grantu na masovku 
6. Trenérské tematické semináře 
7. Různé 

 

ad 1 

• 2/6/2018 - Připravit návrh řešení jednotného postupu účtování cestovních nákladů KCM 
(20.7., J. Kmoníček). 
Řešení připraveno, trenéři KCM s ním byli seznámeni, v nejbližší době bude vydán 
formální popis. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/7/2018 - Zjistit u předsedy STK ČVS, zda v rozpisu má zůstat příloha o fair-play (16.7., 
J. Vik). 
Zjištěno, příloha zachována. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/7/2018 - Dopracovat rozlosování soutěží chlapců a minivolejbalu (20.7., J. Lejsek). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/7/2018 - Provést závěrečné sestavení rozpisu, předložit ho ke kontrole vedoucím 
soutěží, vystavit na web a avizovat družstvům (J. Vik, 30.7.) 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/7/2018 - Inventarizovat objednávky učebnic, ve spolupráci s J. Lejsek a J. Kmoníčkem 
(způsob placení) připravit distribuci (J. Vik, 30.7.) 
Jako způsob placení byl dohodnut převod na účet KVS, budeme se snažit minimalizovat 
zasílání poštou a tedy balení a náklady na poštovné. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/8/2018 - Oznámit objednatelům učebnic způsob placení a dohodnou s nimi 
způsob distribuce.  
Termín:    20.9.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

• 5/7/2018 -  Upravit hlavičkový papír KVS, aby reflektoval nové logo našeho krajského 
volejbalu (J. Vik, 10.8.) 
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Upraveno, bude rozesláno členům P-KVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 2/8/2018 - Rozeslat formulář hlavičkového dopisu členům P-KVS. 
Termín:    13.9.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

• 6/7/2018 -  Zjistit zájem družstev o uvedení v seznamu turnajů dospělých v sezóně 
2018/19 (V. Nidrle, 20.7.) 
Zjištěno, seznam vystaven na webu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 7/7/2018 -  Urgovat u J. Kmoníčka přidělení práv pro delegování rozhodčích (V. Anděl, 
20.7.) 
Přiděleno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 8/7/2018 -  Vyžádat u L. Rupricha přidělení práv k soutěžím dívek pro V. Anděla (J. Vik, 
20.7.) 
Vyžádáno, přiděleno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 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 - Kontrola připravenosti I. třídy dospělých 
Rozlosování připraveno, družstva mají do 20.9. možnost měnit termíny zápasů dle obsazení 
jejich hal. V. Anděl provedl delegování rozhodčích na první část soutěže do vánočních 
svátků, na zápasy pardubického PA-M1 se snažil nasazovat ligové rozhodčí. 

ad 3 - Činnost krajských center mládeže, průběžné čerpání  krajských grantů 
Činnost center běží, KCM dívek má na zbytek letošního roku naplánované tři srazy 
v termínech 2.10., 8.11. a 6.12. Výběr proběhne právě 2.10. v hale TJ Slavia HK. Chlapci 
budou mít soustředění 26. 10. a 17. - 18.11. Spolupráce s mateřskými oddíly je trenéry 
hodnocena pozitivně, jsou minimální problémy s uvolňováním na srazy. 

ad 4 - Akce "Festival barevného minivolejbalu" 2018/19 a jejich termíny 
První turnaj se koná teď v sobotu 15.9. v Lupenici,  následovat bude za tři týdny turnaj na 
Slavii HK. Informace o turnajích jsou uvedeny na webových stránkách a mailem je rozesíláno 
upozornění konkrétním osobám. 
Krytí z grantu je průběžně sledováno, předpokládá se pokrytí většiny nákladů. 

ad 5 - Celostátní finále vesnických družstev, čerpání grantu na masovku 
Turnaj byl letos jednodenní, zúčastnilo se ho víc družstev, než v posledních letech, devět 
mužských a sedm ženských. Zahájení za účasti p. Vyhlídala bylo důstojné, turnaj byl dobře 
obsazen rozhodčími. Trochu diskutabilní byl systém soutěže žen, kdy všech sedm družstev 
hrálo systémem každý s každým a pokud družstvo nehrálo první nebo poslední kolo, strávilo 
na hřišti dvanáct setů v řadě. 

Grant na masovou tělovýchovu, který jsme podali, byl plně vyčerpán zimním pohárem, 
Čestice svoji žádost letos nepodaly. Navíc turnaj už není sponzorován ministerstvem 
zemědělství, takže se hledá způsob pokrytí nákladů (celková výše byla asi 50 tis. Kč). P-KVS 
zváží na základě průběžného zhodnocení příjmů a nákladů možnou výši příspěvku, 
definitivní výše bude oznámena na říjnové schůzi. 

Úkol 3/8/2018 - Zvážit a navrhnout možnou výši příspěvku na uspořádání čestického turnaje 
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vesnických družstev. 
Termín:    10.10.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

ad 6 - Trenérské tematické semináře 
V plánu je uspořádání dvou seminářů, a to "Pole a střehový postoj" a "Fyzioterapie 
a kondiční posilování". Termíny a místa dosud nebyly určeny, budou oznámeny. 

ad 7 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Byli jsme požádáni o redukci osob nominovaných na přijetí na ČVS. Budeme 
postupovat od nejstarších, bude zjištěn jejich zájem do Prahy jet. 

- V srpnu proběhla schůzka nad projekty pro rozvoj mládežnického volejbalu, 
nakonec byly vybrány čtyři s celkovým finančním požadavkem cca 300 tisíc Kč. 
Celkový objem peněz na projekty v rámci republiky by měl být navýšen, do konce 
září bude jasno, jak a které projekty uspěly. 

- Začátek říjnové schůze posuneme na 15:30, aby se od 17:00 mohla uskutečnit 
informace pro předsedy okresních svazů (a případně pro jejich hospodáře, nebo 
účetní) o způsobu účtování peněz z prostředků obdržených za vybrané licenční 
příspěvky a z příspěvků na činnost. Informace bude předsedům OVS zaslána 
mailem.  

Úkol 4/8/2018 - Zaslat předsedům OVS informaci o konání informativní schůzky ke 
způsobu účtování příspěvků z LP a příspěvků na činnost. 
Termín:    20.9.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Listopadovou schůzi navrhuje uskutečnit v Česticích, aby se jí mohl zúčastnit 
M. Charvát. Členové P-KVS souhlasí. 

- Můžeme požádat o příspěvek KhKO ČUS ve výši 5 tis. Kč na uspořádání vyhlášení 
nejlepších, na tento účel požádáme i o mimořádnou dotaci kraje. Termín vyhlášení 
bude posunut a vyhlašovat se bude za sezónu 2018-19, nikoliv jen za rok 2018. 

- Byli jsme vybrání jako jeden z krajů pro realizaci školského minivolejbalu. Do konce 
září je třeba, aby každý okres vybral tři školy. 

• V. Anděl.: 
- Delegace do konce roku jsou hotovy. 

- Má problém se zajištěním rozhodčích na kvalifikační turnaje žákyň. Požádal 
o pomoc předsedu KR okresu Hradec Králové, zatím bez odezvy. 

- Při delegování rozhodčích na zápasy, která se hrají souběhem (hlavně Slavia HK), 
má problém se zjišťováním, zda se hraje na jednom hřišti. J. Lejsek mu ukázal, kde 
je vystaven rozpis haly TJ Slavia. 

- V rozpisu vystaveném na webu nenašel kontaktní údaje organizačních pracovníků 
družstev. Bude mu zaslána kompletní verze, kterou mají právě organizační 
pracovníci.  

Úkol 5/8/2018 - Zaslat V. Andělovi kompletní verzi rozpisu soutěží. 
Termín:    16.9.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

• J. Kmoníček: 
- Informoval o dnešním jednání v Praze, tedy jednak o části věnované aktualizaci 

systému VIS a dále o části týkající se způsobu účtování peněz z LP a příspěvků na 
činnost (bude obsahem informace pro předsedy OVS po říjnové schůzi). 

- Požádal o zaslání statistiky výběru LP od 1.1.2018 do 30.6. 2018 a od 1.7. 2018 do 
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dnešního dne. 

Úkol 6/8/2018 - Zaslat J. Kmoníčkovi statistiku výběru LP v kraji za letošní rok. 
Termín:    16.9.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
Poznámka - se současným nastavením přístupových práv pro J. Vika není možné 
statistiku vypsat. Bylo reklamováno, ale zatím bez konkrétního výsledku. 

• F. Pluhař: 
- Zeptal se na novinky v získávání dotací od MŠMT - nevíme nic, jediná informace je, 

že se jedná o možnosti, že by kraje mohly poskytovat z obdržených peněz 
příspěvek nižším organizačním složkám. 

 
Zapsal: Vik 


