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Zápis č. 11/2018 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.12.2018 od 15:00, zasedací místnost TJ Slavia HK 

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

Omluveni: M. Charvát, F. Pluhař 
 od 16:30 plenární zasedání, prezenční listina u sekretáře 
Příští zasedání: středa 9.1.2019 v 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Plán práce KVS na I. pololetí 2019 
3. Informace z jednání výboru ČVS 
4. Hospodaření svazu za rok 2019 - předběžná zpráva 
5. Krajské granty na rok 2019 - příprava 
6. Různé 
7. Plenární zasedání KVS 

 

ad 1 

• 6/10/2018 -  Provést namátkovou kontrolu seznamů hráček a hráčů, za které mají být 
refundovány LP (V. Nidrle, 30.11.). 
Vzhledem k termínu dodání, několik dnů před koncem listopadu, provedeno 
v minimálním rozsahu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/10/2018 - Vyhotovit elektronickou verzi aktualizovaného seznamu jubilantů pro druhé 
pololetí 2018 a seznam jubilantů pro rok 2019, obojí zaslat předsedovi KVS (19.11., 
J. Vik). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/10/2018 - Zaslat V. Andělovi náměty na projednání na semináři rozhodčích vyplývající 
ze zasílaných zápisů o utkáních (26.11., J. Vik). 
Mail odeslán (s mírným zpožděním). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/10/2018 - Zaslat J. Kmoníčkovi smlouvy s ČVS (V. Nidrle, 16.11.). 
Smlouvy už vráceny a peníze nám byly poukázány na bankovní účet. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/10/2018 - Připravit návrh odměňování (J. Kmoníček, J. Lejsek, T. Jirásek, 12.12.). 
Návrh přednesen, P-KVS souhlasí, příkazní smlouvy připraví J. Lejsek a J. Kmoníček. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/10/2018 - Upřesnit částku, kterou bychom byli schopni v kraji vyčerpat na projekty pro 
mládež, výsledek sdělit V. Nidrle a J. Kmoníčkovi (T. Jirásek, 22.11.). 
Upřesněno a zohledněno při dodatečném rozdělování prostředků z ČVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• 6/10/2018 - Informovat se u ostatních krajů na případné další finanční požadavky jejich 
projektů pro mládež (V. Nidrle, 30.11.). 
Diskutováno na poradě asociace KVS před jednáním výboru ČVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 7/10/2018 - Připravit žádosti o granty KÚ (J. Lejsek, 9.1.). 
Úkol trvá. 

• 8/10/2018 - Připravit žádosti o příspěvek na vyhlášení nejlepších (J. Lejsek, 9.1.). 
Úkol trvá. 

• 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. 
Mail v termínu (následující den) odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - do 15.2.: 
1. Zprávu KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2018. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2019 - byl schválen na plenárním zasedání. 
3. Zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 

dopisu k inventuře KVS ze září 2018 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2018. 

ad 2 - Plán práce P-KVS na I. pololetí 2019 
Zachováme pravidlo schůzí každou druhou středu v měsíci s tím, že schůze květnová bude 
o týden později a od 15:00, protože 8.5. je státní svátek a v 16:30 bude navazovat vyhlášení 
nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů. Červnové plenární zasedání bude 19.6. 
- původně byl uvažován termín 26.6., to je ale olympiáda dětí a mládeže (ODM) v Liberci. 

ad 3 - Informace z jednání výboru ČVS 
Nejprve jednala asociace krajů, mj. o projektech pro mládež, kritizováno byla jednak pozdní 
realizace v roce a také administrativní náročnost, obojí ale nepadá na ČVS. J. Olšiak byl 
pověřen vypracováním memoranda. Následovalo jednání s předsedy KVS, kde byly mj. 
předneseny informace o činnosti krajů na základě dodaných písemných dokladů, 
diskutovány věkové hranice účasti na ODM a oblečení pro rozhodčí v extralize 
a předjednány některé záležitosti týkající se zasedání výboru ČVS. Na něm předseda ČVS 
přednesl v písemné podobě a okomentoval zprávu o činnosti, proběhla informace o zasedání 
FIVB a CEV, kde byl mj. velmi dobře hodnocen ostravský turnaj v beach volejbalu, 
kritizováno bylo nezajištění televizních přenosů z MS mužů i žen a neexistence 
organizačního řádu sekretariátu ČVS. Čestným členem ČVS byl jmenován M. Čada (mj. 
bývalý trenér žen Prostějova). Ze Správní rady odstoupil P. Zeman, který měl v gesci 
rozhodčí, za nového člena byl navržen V. Pečínka, v gesci měl mít komunikaci s KVS, zvolen 
ale nebyl. Byly schválena metodika odměňování členů Správní rady a směrnice oceňování 
v beach volejbalu. Budou zavedeny medaile J. Musila a K. Lázničky pro sportovce a trenéry, 
medaile V. Spirita bude vyhrazena funkcionářům. V diskusi byla kritizována nečinnost revizní 
komise, kde jeden z pěti členů odstoupil a další členka v krátké době nastoupí mateřskou 
dovolenou, uvažovalo se dokonce o svolání mimořádné konference. Výsledkem bylo, že se 
předseda RK zavázal aktivovat ostatní členy. Dále matriční komise informovala, že se 
připravuje opětovné používání rodných čísle do údajů ve VISu (u nově registrovaných by 
bylo vyžadováno při registraci, u ostatních, kteří RČ ve VISu nemají, při výměně členských 
průkazů). 

ad 4 - Hospodaření svazu za rok 2019 - předběžná zpráva 
J. Kmoníček předal písemný podklad a údaje okomentoval. 
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ad 5 - Krajské granty na rok 2017 - příprava 
Žádosti jsou připraveny a budou v termínu podány. Žádat budeme v těchto oblastech: 

• Festivaly minivolejbalu, 

• Východočeský pohár, 

• Činnost krajských center mládeže, 

• Celoroční příprava krajských reprezentantů, 

• Příprava krajských reprezentantů na ODM, 

• Vyhlášení volejbalistů roku. 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Rekapituloval přípravu na plenární zasedání. 

• V. Anděl: 
- Provedl delegování rozhodčích na druhou polovinu soutěží. Konstatoval, že podle 

zápisů ve VISu se k řízení dostavilo sto procent delegovaných rozhodčích 
(samozřejmě včetně předelegací). 

• T. Jirásek: 
- Zeptal se na existenci programových nástrojů podporujících turnaje v minivolejbalu 

na ČVS – není nám známo, bylo mu přislíbeno nástroje používané poskytnout (J. 
Lejsek, V. Nidrle). 

- Zeptal se na postavení minivolejbalu v rámci ČVS z pohledu možnosti získávat 
peníze z grantů – svaz řeší. 

- Mělo by být upřesněno, jakým způsobem by se činnost komise mládeže měla 
zaměřovat (podpora existujících činností, podpora činnosti oddílů). Do příštího 
zasedání P-KVS komise mládeže připraví náměty. 

Úkol 1/11/2018 – Připravit náměty na činnost komise mládeže v nejbližších letech. 
Termín:    9.1.2019 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

- L. Ruprichovi přišel dotaz od M. Kubína ze Slavie HK, zda by jako vedoucí soutěže 
umožnil hráčce z Třebechovic, která by přestoupila do Slavie HK, aby se mohla 
účastnit MČR, odehrát za Třebechovice poslední turnaj KP. KM je toho názoru, že 
věc odporuje Soutěžnímu řádu, jako výjimka v rozpisu soutěží uvedena není a měla 
by být zamítnuta. P-KVS bere toto stanovisko na vědomí. 

• J. Lejsek: 
- Je třeba jmenovat trenéry na ODM – návrhy chlapci T. Lilko, J. Lejsek a M. Horáček 

(rozdělení kompetencí mezi šestky a beach je jejich záležitostí), u dívek šestky 
P. Kovalíčková a P. Kovalíček na šestkový, D. Vajsarová na beach. P-KVS souhlasí. 

- Zeptal se na názor, zda je druhá část krajského přeboru nadstavbou a platí pro ni 
nejasně stanovená pravidla rozpisu, k tomu J. Vik – pravidla v rozpisu jsou taková, 
jak je KM formulovala. Diskuse nepřinesla jasný závěr, bude dále řešeno.  

• L. Ott: 
- Kritizoval, že nebyl informován o tvorbě projektů pro mládež a okres Trutnov tedy 

projekt podat nemohl, před zasedáním již v této věci proběhla mailová komunikace 
s V. Nidrle a J. Kmoníčkem. Podivil se také nad existencí projektu obnovy volejbalu 
v okresech Trutnov a Rychnov na Kněžnou. Věc byla vzrušeně diskutována 
z několika pohledů, T. Jirásek všechny projekty L. Ottovi zašle, 
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ad 7 - Plenární zasedání KVS 
• Jednání zahájil a řídil J. Vik. 

• Byl schválen program plenárního zasedání. 

• V. Nidrle přednesl zprávu o činnosti krajského svazu od minulého plenárního zasedání, 
mj. zmínil: 
- Zasedání výboru ČVS – viz bod 3 tohoto zápisu. 
- Činnost jednotlivých komisí KVS, zdůraznil: 

� přípravu na ODM v šestkovém i beach volejbalu, 
� nový formát vyhlašování nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů, 
� proběhlé školení trenérů III. třídy, které mělo dvaatřicet frekventantů. 

• V. Nidrle přednesl návrh plánu schůzové činnosti – viz bod 2 tohoto zápisu. 

• J. Kmoníček přednesl předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2018. Rozdal písemné 
podklady a okomentoval je.  

• V. Klár přednesl zprávu revizní komise, je uložena u sekretáře. Zjištěné nedostatky 
budou napraveny do 9.1. – viz také usnesení P-KVS. 
Úkol 2/11/2018 – Vyřešit příslušné připomínky ze zprávy revizní komise. 
Termín:    9.1.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

• J. Kmoníček přednesl a odůvodnil návrh rozpočtu na rok 2019, písemné podklady byly 
součástí již předané průběžné zprávy o hospodaření v letošním roce. 

• J. Vik informoval o přípravách zimního poháru dospělých - vedoucím soutěže bude 
P. Kovalíček, termín je přihlašování bude 17.12., krajské finále se bude hrát v Česticích 
23. a 24.3., hlavním organizátorem finálových turnajů bude M. Sršeň, stejně jako 
v případě společného finále s Pardubickým krajem ve dnech 6.4. a 7.4.. 

• Byli oceněni jubilanti - Jiří Houska 90 let, Karel Mixa, Miroslav Mědílek (omluveni) 
a Lubomír Bárta 75 let, Petr Škoda 70 let, Milan Gašpar a Ivan Paulus (omluven) 65 let 
a Helena Holečková (omluvena) 60 let. Pánům Houskovi, Gašparovi, Mědílkovi a Bártovi 
byla navíc udělena medaile dr. Koutského. 

• V diskusi: 

- J. Kmoniček vyzval zástupce okresů k zapojení se do projektů pro mládež. 
Předpokládá se, že by projekty byly připravovány v průběhu prvního čtvrtletí, že je 
možné zaměřit je na jakoukoliv činnost spojenou s volejbalem a že peníze jsou 
alokovány na základě členské základny mládeže – v souvislosti s tím by okresy 
měly dbát na to, aby se mládež registrovala. 

- Josef Matějovský informoval o pondělní návštěvě u Mirka Charváta. 

- Václav Nidrle navrhl předsedovi okresu RK zvážit možnost navrhnout za 
M. Charváta kooptaci, aby se každého zasedání P-KVS zástupce okresu zúčastnil 
a měl aktuální informace. M. Charvát by byl samozřejmě na každé zasedání P-KVS 
rovněž zván. 

• Bylo schváleno usnesení plenárního zasedání.  

• J. Vik poděkoval přítomným za účast, popřál jim příjemné prožití svátků a vše nejlepší do 
příštího roku a plenární zasedání ukončil. 
 

Zapsal: Vik 


