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Zápis č. 10/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 14.11.2018 od 15:30, Čestice 

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

Omluveni:  
 
Příští zasedání: středa 12.12.2018 v 15:00, od 16:30 plenární zasedání KVS 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava zimního poháru dospělých 
3. Jubilanti 2019 - komise SVV 
4. Finanční zabezpečení vyhlášení nejlepších volejbalistů 2019 
5. Vyhodnocení docházky rozhodčích na II. třídu dospělých 
6. Průběžné čerpání grantů 2018 
7. Příprava semináře rozhodčích 
8. Různé 

 

V úvodu V. Nidrle pozdravil přítomného M. Charváta a navrhl mu možnost přijet v květnu do 
Hradce Králové na vyhlášení nejlepších. 

ad 1 

• 1/9/2018 - Informovat pořadatele turnaje vesnických družstev o poskytnutí příspěvku 
a o nutnosti domluvit s J. Kmoníčkem způsob realizace (20.9., J. Vik). 
M. Sršeň informován mailem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/9/2018 - Upozornit zbývající družstva krajských přeborů na nutnost vyřešení péče 
o mládež (17.10., J. Vik). 
Mail odeslán (s mírným zpožděním). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/9/2018 - Diskutovat s P. Kovalíčkem a D. Vajsarovou možné způsoby zajištění účasti 
na Olympiádě dětí a mládeže (V. Nidrle, 14.11.). 
S D. Vajsarovou je domluveno, že zajistí beach volejbal dívek, P. Kovalíček šestkový 
volejbal dívek. U chlapců J. Lejsek zajistí chlapce, na pondělní schůzce by se mohl 
dozvědět, zda by bylo schůdné obě disciplíny kombinovat (jestli nejsou v termínové 
kolizi).  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/9/2018 - Požádat předsedy OVS o mailové seznamy družstev, u kterých přichází 
v úvahu refundace LP za mládež do dvanácti let  (J. Vik, 17.10.). 
Odpověď došla pouze z okresu Trutnov (nikoliv konkrétní adresy, odkaz na VIS).  

• 5/9/2018 -  Požádat družstva o jmenné seznamy hráček a hráčů, za které mají být 
refundovány LP (J. Vik, 24.10.). 
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Dotaz rozeslán na adresy z rozpisu, na adresy dodané J. Lejskem. Zatím je několik 
odpovědí, protože v mailu původním nebyl termín, bude rozeslán opakovaně, a to 
i družstvům hrajícím přebor Náchodska. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/9/2018 -  Provést namátkovou kontrolu seznamů hráček a hráčů, za které mají být 
refundovány LP (V. Nidrle, 14.11.). 
Úkol trvá, termín změněn na 30.11. 

• 7/9/2018 -  Upozornit družstva druhých tříd na nutnost zajištění zázemí hřišť (J. Vik, 
17.10.). 
Mail rozeslán družstvům spolu s informací o průběhu podzimní části soutěží. 
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 - Příprava zimního poháru dospělých 
S P. Kovalíčkem je domluveno, že se ujme řízení soutěže, s M. Sršněm je domluveno, že 
uspořádá finále v Česticích. J. Lejsek požádá o grant KÚ - viz jeho příspěvek v  bodu Různé. 
K tomu J. Lejsek - potřeboval by, aby přihlašovací proces proběhl dříve, než bylo v minulosti 
obvyklé, aby do žádosti už mohl uvést konkrétní místa turnajů. J. Vik tedy zahájí tvorbu 
rozpisu, aby mohl být co nejdříve družstvům a předsedům okresů rozeslán. Na plenárním 
zasedání už budeme moci podávat konkrétní informace. 

ad 3 - Jubilanti 2019 - komise SVV 
J. Vik připravil jednak seznam navrhovaných pro letošní podzimní vyhlášení a také seznam 
potenciálních vyhlašovaných pro příští rok. Výsledek bude ve formě hotového seznamu 
poslán předsedovi KVS. 

Úkol 1/10/2018 - Vyhotovit elektronickou verzi aktualizovaného seznamu jubilantů pro druhé 
pololetí 2018 a seznam jubilantů pro rok 2019, obojí zaslat předsedovi KVS 
Termín:    19.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 4 - Finanční zabezpečení vyhlášení nejlepších volejbalistů 2019 
Vyhlášení bylo posunuto na květen. Žádost o příspěvek na ně podá J. Lejsek v lednu, 
dohledá k tomu loňské doklady. Dále požádáme o příspěvek KhK ČUS. Dle J. Kmoníčka 
bychom mohli využít v případě potřeby projekty pro mládež ČVS, které se budou projednávat 
v dubnu. 

ad 5 - Vyhodnocení docházka rozhodčích na II. třídu dospělých 
Dle zápisů se dostavili všichni rozhodčí, kteří na zápasy byli delegováni (KR provedla 
třiatřicet předelegací). Stejná co docházky je dosavadní situace i v HK-Z1. 

Diskutováno bylo oblečení rozhodčích. To nové zatím není ani pro rozhodčí ligové, každý 
kraj si může určit, v jakém oblečení mají rozhodčí pískat. Pro krajské soutěže zřejmě nemá 
smysl přesně určovat, ve kterém oblečení pro rozhodčího by se mělo pískat, ale mělo by to 
být skutečně oblečení pro rozhodčího opatřené znakem.  

ad 6 - Průběžné čerpání grantů 2018 
Vyúčtování všech grantů je připraveno. 
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ad 7 - Příprava semináře rozhodčích 
Nedošlo sice k žádným změnám pravidel, nicméně je připravováno uspořádání na 11.1., kdy 
by seminář bylo možné spojit s návštěvou prvoligového zápasu žen TJ Slavia HK. J. Vik 
zašle V. Andělovi náměty vyplývající ze zasílaných zápisů o utkáních. 

Úkol 2/10/2018 - Zaslat V.Andělovi náměty na projednání na semináři rozhodčích vyplývající 
ze zasílaných zápisů o utkáních. 
Termín:    26.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 8 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Po příštím zasedání proběhne od 16:30 plenární zasedání KVS. Jako řídícího 
schůze navrhl J. Vika, P-KVS souhlasí. V programu budou průběžná zpráva 
o hospodaření, zpráva RK, v rámci diskuse vystoupí T. Jirásek s informací 
o vyhlášení nejlepších a J. Vik s informací o Královéhradeckém poháru.  

- Přepošle J. Kmoníčkovi smlouvy s ČVS týkající se převodu prostředků z LP 
a volných prostředků. 

Úkol 3/10/2018 - Zaslat J. Kmoníčkovi smlouvy s ČVS. 
Termín:    16.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Minulou středu proběhla v HK konference o sportu. Program byl kvalitní a nabitý, 
možná až příliš, vadou bylo, že se neúčastnili ani náměstek z MŠMT, ani pan 
Hnilička. K tomu J. Lejsek, který byl jedním z účinkujících, ale také z připravovatelů 
konference - snahou je vyjednat memorandum spolupráce s krajem, protože 
podpora sportu vůči krajům jiným u nás zaostává (my asi 12 mil. Kč, nejvíce 
Olomoucký asi 160 mil. Kč, průměr je někde mezi 30 a 40 mil. Kč).  

- Navrhl vyplatit odměnu sekretáři, mj. za přípravu rozpisu a za řízení soutěží. P-KVS. 
P-KVS vyslovilo souhlas (J. Vik nesouhlasí zcela zásadně). K tomu J. Lejsek - 
záležitost by se měla řešit systematicky i vzhledem k odměňování v rámci 
mládežnického volejbalu. Bude projednáno na příštím zasedání, J. Kmoníček, 
J. Lejsek a T. Jirásek připraví konkrétní návrh. 

Úkol 4/10/2018 - Připravit návrh odměňování. 
Termín:    12.12.2018 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček, J. Lejsek, T. Jirásek 

• J. Kmoníček: 
- Zeptal se, zda je vyřízena záležitost sošky pro M. Vyhnánka - ano, je. 

• V. Anděl: 
- VISem z nějakého důvodu neproběhla plně změna dvou termínů utkání a nebyli o 

ní informování rozhodčí (Plichta, Bárta), navrhuje proplatit jim náklady. P-KVS 
souhlasí, V. Nidrle zjistí konkrétní výši. V. Anděl ověří u vedoucího soutěže, zda 
žádost ve VISu prošla kompletním postupem, nebo zda na základě neúplně 
vyplněné neprováděl změnu ve VISu ručně. 

- Byl na poradě předsedů krajských komisí rozhodčích, mj. nám na rozhodčí bude 
poskytnuto cca 10. tis. Kč. V úvahu by přicházel příspěvek na zakoupení trička pro 
rozhodčí. 

• T. Jirásek: 
- Bylo diskutováno téma projektů pro mládež, kde v rozpočtu ČVS zůstala stále pouze 

částka 1,5 mil. Kč, ačkoliv bylo avizováno, že případný přebytek rozpočtu ČVS bude 
přednostně směřován sem. My bychom byli schopni vyčerpat částku odhadem 180 
tis. Kč., během týdne ji upřesní.  V. Nidrle zjistí situaci v tomto ohledu u ostatních 
krajů.  
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Úkol 5/10/2018 - Upřesnit částku, kterou bychom byli schopni v kraji vyčerpat na 
projekty pro mládež, výsledek sdělit V. Nidrle a J. Kmoníčkovi. 
Termín:    23.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

 
Úkol 6/10/2018 - Informovat se u ostatních krajů na případné další finanční 
požadavky jejich projektů pro mládež. 
Termín:    30.11.2018 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

 
- V rámci projektů pro mládež byl i rozvoj v okresech Trutnov a Rychnov, zeptal se. 

jak k nim přistupovat. K tomu J. Kmoníček - odložit na příští rok. 

- V rozpočtu je počítáno s uspořádáním ještě jednoho letošního trenérského 
semináře, ale s největší pravděpodobností by to bylo reálné až 9.1. 

- Chtěl by od kraje získávat peníze i za LP zaplacené v okresních soutěžích mládeže. 
K tomu J. Vik - pokud soutěže nemají soupisky ve VISu, nemůže dost dobře sestavit 
tabulku, kolik by se mělo vracet. Navrhuje převést věc do kompetence okresů, 
pokud mají být nějaké LP vraceny, je třeba dodat za všechna družstva jmenný 
seznam obsahující název družstva, příjmení a jméno hráčky/hráče, datum narození 
a výši LP požadovanou převést. Seznam by měl být porovnán se soupiskami 
ostatních družstev okresu hrajících vyšší soutěže (není pravdivé tvrzení, že to 
okresy neví, mají k dispozici stejné informace jako kraj, tj. soupisky ve VISu) a na 
KVS by byla jen provedena kontrola. 

• F. Pluhař: 
- K předchozím vystoupením týkajícím se zaplacených LP - upozornil na možnost 

VISu, jak zaplacení zjistit. 

• J. Lejsek: 
- Na prosincovém zasedání je třeba schválit trenéry na ODM, tedy po dvou 

v chlapcích a dívkách pro šestkový a po jednom pro chlapce i dívky na beach - viz 
také úkol 3/9/2018. 

- V neděli se konal první turnaj krajského poháru čtyřek mládeže, výsledky jsou na 
adrese http://kvs-hk.wz.cz/?p=691. 

- Připraví žádosti na granty KÚ pro příští rok, tedy pro minivolejbal, KCM, přípravu na 
ODM, krajská reprezentace, Královéhradecký pohár a na školení trenérů – termín 
9.1. 

Úkol 7/10/2018 - Připravit žádosti o granty KÚ. 
Termín:    9.1.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek 

- Připraví individuální žádost na KÚ o příspěvek na vyhlášení nejlepších hráček, 
hráčů a trenérů. 

Úkol 8/10/2018 - Připravit žádosti o příspěvek na vyhlášení nejlepších. 
Termín:    9.1.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek 

 

Zapsal: Vik 


