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Zápis č. 2/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 13.2.2019 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 

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

Omluveni: M. Charvát 
Příští zasedání: čtvrtek 14.3.2019 (změna proti plánu, viz bod Různé) v 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava na Olympiádu dětí a mládeže (Liberec) 
3. Inventura majetku KVS a KCM 
4. Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
5. Královéhradecký pohár mužů a žen 
6. Různé 

 

ad 1 

• 8/10/2018 - Připravit žádosti o příspěvek na vyhlášení nejlepších (J. Lejsek, 23.1.). 
Žádost byla podána. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/1/2019 - Připravit, rozeslat a vyhodnotit dotazník požadavků na činnost KVS 
(T. Jirásek, 13.2.). 
Viz bod Různé. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/1/2019 -  Informovat I. Ira o účasti na semináři (J. Vik, 11.1.). 
Informace odeslána, termín konání určen na 3.2., zúčastnil se V. Nidrle. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/1/2019 - Upřesnit text rozpisu soutěží mládeže v části o postupu do nadstavbových 
částí ve vazbě na start starších hráček a hráčů (T. Jirásek, J. Lejsek, 13.2.). 
Text připraven, bude zařazen do rozpisu soutěží na příští sezónu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/1/2019 - Odstranit ze zbývajících medailí potisk, že se jedná o krajský přebor (J. Vik, 
13.3.). 
Zatím hotova část, ověřen postup. 
Úkol trvá. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - do 15.2.: 
1. Zprávu KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2018 - bude v požadovaném termínu 

připravena. 
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 - bude v požadovaném termínu připraveno. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - do 28.2.: 
4. Plán schůzové činnosti KVS na rok (pololetí) 2019 - byl schválen na plenárním 

zasedání. 
5. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2019 - letos pořádáno nebude. 
6. Roční  plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2019 - školení obdobné jako 

v minulých letech pořádáno nebude, bude operativně nahrazováno školeními 
v jednotlivých okresech. 

7. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS - dotaz potenciálním 
účastníkům kvalifikací byl rozeslán. 

 
ad 2 - Příprava na Olympiádu dětí a mládeže (Liberec) 
Na pořadu bude jak beach, tak volejbal šestkový. U dívek má v úmyslu D. Vajsarová 
uspořádat pro beach kvalifikaci v Pardubicích a požádala o příspěvek na pronájem hřiště. P-
KVS souhlasí s proplacení ve stanovené výši, potřebujeme ale fakturu vystavenou na 
Královéhradecký KVS, nebo příjmový doklad. 

U šestkového volejbalu chlapci měli tři srazy, příští týden bude čtvrtý, reprezentace bude 
složena z hráčů Slavie, Rychnova a Dřevěnice. Dívky mají sraz jednou měsíčně, letos tedy 
už byly dva. 

V květnu se bude podávat přihláška obsahující již jmenné seznamy hráček a hráčů, každý 
účastník dostane dva dresy, soupravu, tričko a čepici. 

ad 3 - Inventura majetku KVS a KCM 
Inventura účtů a inventura hmotného majetku se vede dle instrukcí svazu, zde se jedná 
o evidenci vedenou pro naši potřebu. Za dívky je hotovo, za chlapce zbývá dořešit. 

Úkol 1/2/2019 – Dořešit inventuru majetku KCM chlapců. 
Termín:    14.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek, J. Kmoníček 

ad 4 - Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
Seriál běží podle plánu, v dubnu bude další turnaj v Kvasinách, v květnu potom ve Dřevěnici. 
Příspěvky na pořádání je třeba poskytovat transparentním způsobem, J. Kmoníček 
a J. Lejsek připraví pravidla. 
Úkol 2/2/2019 – Vypracovat pravidla pro poskytování příspěvků na turnaje barevného 
minivolejbalu. 
Termín:    14.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček, J. Lejsek 

ad 5 - Královéhradecký pohár mužů a žen 
V obou kategoriích se hrají dva turnaje a finále v Česticích. Soutěž žen má odehraný turnaj 
jeden, druhý bude 16.2., součet výsledků všech tří určí celkové pořadí. V soutěži mužů již 
dva kvalifikační turnaje odehrány byly, do finále z pěti účastníků postoupily Slavia HK junioři, 
Chleny, Stěžery a VK HK B. 

Ceny do finálových turnajů jsou zajištěny (P. Kovalíček, J. Lejsek), J. Vik se zeptá M. Sršně, 
jak je to se zajištěním rozhodčích. 

Úkol 3/2/2019 – Zjistit u M. Sršně, zda si rozhodčí na finálové turnaje zajistí sám, nebo 
požaduje součinnost Komise rozhodčích. 
Termín:    18.2.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Projednal s M. Charvátem, že OVS Rychnov navrhne zástupce do P-KVS a P-KVS 
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ho bude kooptovat. M. Charvát bude mít nadále volný přístup na všechna zasedání 
P-KVS. J. Kmoníček prostuduje příslušnou část stanov, jak je třeba postupovat, 
každopádně je třeba dořešit písemnou rezignaci J. Matějovského na členství v P-
KVS. 

- Dnes bylo vyplněno daňové přiznání. 

- Dostal pozvánku na konferenci okresu Náchod, KVS bude zastupovat J. Kmoníček. 

- Na termín příštího zasedání P-KVS 13.3. svolává předseda ČVS poradu s předsedy 
krajských svazů. Navrhl zasedání přesunout na 14.3., P-KVS souhlasí. 

- J. Lejsek pro potřeby svazu vypracoval návrh, jak pokračovat s minivolejbalem do 
škol. 

- Zúčastnil se semináře k VISu. Jednalo se o modulech Beach, což pro nás není 
relevantní, a dále o modulu Banka, kde je nyní možné vytvářet nejrůznější statistiky. 
Členům P-KVS rozešle zápis ze semináře. 

Úkol 4/2/2019 – Rozeslat členům P-KVS zápis ze semináře o systému VIS. 
Termín:    18.2.2019 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

- Do konce března by okresním garantům minivolejbalu do škol měly být doručeny 
míče k distribuci na oddíly. 

• F. Pluhař: 
- Zajímalo by ho, kdo konkrétně do dotazníku rozeslaného T. Jiráskem uvedl, že KVS 

nepořádá školení trenérů, resp. že nespolupracujeme s PF. K tomu T. Jirásek - 
v odpovědi nebylo, že školení nepořádáme, ale že se víc nevěnujeme vlastnímu 
získávání trenérů. 

- Na seminář s M. Pachmanovou je pouze osmnáct přihlášených. Číslo poněkud 
odporuje názoru z dotazníku o potřebě větší podpory trenérům mládeže.  

• T. Jirásek: 
- Na dotazník přišlo devatenáct  odpovědí, výsledky zpracoval do čtyřstránkového 

dokumentu obsahujícího mj. grafickou prezentaci výsledků. Nad výsledky proběhla 
diskuse, závěrem je, že pro větší informovanost o činnosti P-KVS budou zápisy ze 
zasedání zveřejňovány na webu, oddíly na to budou upozorněny. K tomu J. Vik - 
každý, kdo o zasílání zápisu požádal byl zařazen do distribučního seznamu a zápis 
mu už teď zasílán je. 

Úkol 4/2/2019 – Vyřešit způsob zveřejňování zápisů ze zasedání P-KVS na webu 
a informovat o tom oddíly. 
Termín:    14.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Připraví informaci pro oddíly a OVS, že je do konce března možné dávat náměty na 
vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů. 

Úkol 5/2/2019 – Rozeslat oddílům a OVS žádost o náměty na vyhlášení nejlepších. 
Termín:    20.2.2019 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

• J. Kmoníček: 
- Vyšla nová směrnice ČVS o cestovních náhradách, navrhuje zůstat u stávajících 

4 Kč za kilometr, P-KVS souhlasí. 

- Uhradil po dohodě s M. Labaštou penále udělené Sokolu Plotiště za porušení 
rozpočtové kázně. Svaz připravuje právní kroky k vyřešení případu. 

- ČVS jsme poskytli do konce dubna bezúročnou půjčku ve výši 250 tis. Kč, byla 
k tomu řádně uzavřena smlouva. 
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- Ve VISu se připravuje zavedení elektronických zápisů, a to na všech úrovních. 

• L. Ott: 
- Reagoval na formulaci ve vyhodnocení dotazníku "důsledně vyžadovat činnost 

OVS". Počet družstev v okrese klesá, o práci OVS nikdo nejeví zájem a na schůze 
OVS nedorazí ani pozvaní zástupci oddílů. 

- Zmínil dotazník J. Popelky na https://volleycountry.com/cz/category/trenink. 

• J. Vik: 
- S posledním družstvem, které nevykázalo plnění povinné péče o mládež, s TJ 

Lánov, bylo domluveno, že zaplatí pokutu. 

• V. Anděl: 
- Semináře se zúčastnilo čtrnáct rozhodčích, předpokládala se účast kolem dvaceti, 

ale na poslední chvíli se někteří omluvili.  J. Kmoníček přednesl informaci 
o drobných změnách v pravidlech, proběhlo upozornění na chyby ve vyplňování 
zápisů a v diskusi byly probrány některé konkrétní situace. 

- Mail od A. Lenerta informuje, že bychom měli dostat dotaci na činnost rozhodčích ve 
výši 15 tis. Kč. J. Kmoníček připraví návrh, jak dotaci smysluplně využít. 

- V HK při finále Českého poháru žáků proběhne školení rozhodčích první třídy. Za 
náš kraj adepty nemáme, cca 60% rozhodčích první třídu má, nositelé třídy druhé 
jsou většinou starší, než by pro déledobější zařazení na listinu c bylo vhodné. 
Decentralizované školení po okresech by mohlo být cestou, jak mladší zájemce 
o získání třetí třídy získat. 

• J. Lejsek: 
- Jsou objednány medaile pro krajské soutěže. 

- Zeptal se, v jakém stavu jsou projekty pro mládež. K tomu J. Kmoníček - zatím 
nemá bližší informace. 

 

 

Zapsal: Vik 


