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Zápis č. 3/2019 
ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 14.3.2019 od 16:00, 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: 10.4.2019 v 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost TMK v roce 2018, plán na rok 2019 
3. Činnost KR v roce 2018, plán na rok 2019 
4. Problematika činnosti okresů kraje 
5. Školení rozhodčích III. třídy (okresy i kraj) 
6. Různé 

Oprava minulého zápis - "Vyřešit způsob zveřejňování zápisů ze zasedání P-KVS..." má 
správně číslo 5/2/2019, úkol "Rozeslat oddílům a OVS žádost o náměty" potom 6/2/2019. 

ad 1 

• 4/1/2019 - Odstranit ze zbývajících medailí potisk, že se jedná o krajský přebor (J. Vik, 
13.3.). 
Medaile byly předány OVS HK. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/2/2019 - Dořešit inventuru majetku KCM chlapců (J. Lejsek, J. Kmoníček, 14.3.). 
Dořešeno, KCM chlapců žádným majetkem nedisponuje. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/2/2019 - Vypracovat pravidla pro poskytování příspěvků na turnaje barevného 
minivolejbalu (J. Lejsek, J. Kmoníček, 14.3.). 
Vypracováno, bude se podle toho postupovat. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/2/2019 - Zjistit u M. Sršně, zda si rozhodčí na finálové turnaje zajistí sám, nebo 
požaduje součinnost Komise rozhodčích (J. Vik, 18.2.). 
Pískat budou M. Sršeň a J. Myšák. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/2/2019 - Rozeslat členům P-KVS zápis ze semináře o systému VIS (V. Nidrle, 18.2.). 
Rozesláno mailem 14.2. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/2/2019 - Vyřešit způsob zveřejňování zápisů ze zasedání P-KVS na webu a informovat 
o tom oddíly (J. Vik, 14.3.). 
Vyřešeno, oddíly informovány mailem 18.2. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/2/2019 - Rozeslat oddílům a OVS žádost o náměty na vyhlášení nejlepších (T. Jirásek, 
20.2.). 
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Dotaz rozeslán, termín pro návrhy je 1.4. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - do 15.2. - zpráva o čerpání 
rozpočtu a zpráva o inventarizaci (úkoly 2 a 3) dosud nemohly být dokončeny, zbývá 
několik věcí k dořešení s ČVS. ČVS byl o tom v termínu informován. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - do 28.2. - dopis v termínu 
odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 - nejpozději dva týdny před 
konáním akce:. 
8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací soutěží ČVS a mistrovství 

republiky žáků a žákyň - první část 14.3. odeslána do Prahy. 

ad 2 - Činnost TMK v roce 2018, plán na rok 2019 
V roce 2018 komise uspořádala úspěšné školení pro trenéry III. třídy za pomoci lektorů 
delegovaných ČVS. Pro Královéhradecký KVS bylo ustaveno krajské vzdělávací centrum. 
Bude třeba uvažovat i o vytipování perspektivního vedoucího tohoto centra s příslušným 
trenérským vzděláním a také ochotou a časovými možnostmi průběžně se účastnit 
vzdělávacích akcích. Konkrétní jména připraví F. Pluhař. 
Pro rok 2019 byl naplánován seminář s M. Pachmanovou, který musel být kvůli 
representační akci odložen. Počítá se s ním později, spolu s komisí mládeže budou 
připraveny i další vzdělávací akce. 
Školení trenérů III. třídy bude připravováno na rok 2020.  

ad 3 - Činnost KR v roce 2018, plán na rok 2019 
V roce 2018 komise delegovala rozhodčí na všechny soutěže dospělých pořádané KVS, 
pouze jedno utkání řídil nedelegovaný rozhodčí (amatér), protože rozhodčí delegovaný se 
pro nemoc omluvil den před utkáním. Dále byli delegováni rozhodčí na soutěže mládeže 
pořádané KVS mimo soutěží mladšího žactva. Průběžné byly prováděny předelegace. dosud 
jich bylo 58.  Rozhodčí byli delegováni také na České poháry mládeže konané v našem kraji, 
zajišťoval V. Židů Vyškoleni byli čtyři noví rozhodčí v okrese Náchod – školil J. Kmoníček. 
Seminář rozhodčích proběhl 11.1.2019. 

V roce 2019 se předpokládá delegování (a předelegování) ve stejném rozsahu, prioritou je 
vyškolení nových (doufejme mladých) rozhodčích, věkový průměr těch stávajících je 61,4 let 
- viz také bod 5 tohoto zápisu. Počítá se i s konáním semináře. 

ad 4 - Problematika činnosti okresů kraje 
Činnost okresů je na různé úrovni. Kladem je to, že každý z nich má zastoupení v P-KVS. 
Nutno dořešit i s okresem Rychnov nad Kněžnou.  
Náchod – v únoru konal konferenci (oficiální zástupce KVS J. Kmoníček), organizuje OP 
mužů a žen, koná seriál turnajů v barevném minivolejbalu, zabezpečena akce „Minivolejbal 
do škol“ 
Hradec Králové – okresní svaz se sice neschází, ovšem soutěže běží plynule (muži I. 
a II. třída, ženy, juniorky), běží akce barevného minivolejbalu a akce „Minivolejbal do škol“ 
Jičín – svaz se schází a přenáší úkoly z KVS, běží OP žen a letos prvně společný OP mužů 
a mixů, hrají se žákovské šestky a čtyřky, běží seriál barevného minivolejbal i akce 
„Minivolejbal do škol“ 
Rychnov nad Kněžnou – hraje OP mužů a akce barevného minivolejbalu, probíhá 
„Minivolejbal do škol“, nutno dořešit zastoupení v P-KVS – „klouzavý mandát“ není i kvůli 
zápisu do soudního rejstříku vhodný. 
Úkol 1/3/2019 – Dořešit s okresem Rychnov nad Kněžnou zastoupení v P-KVS. 
Termín:    10.4.2019 
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Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 
 
Trutnov – svaz řídí oddíly zápisy a pokyny z P-KVS, OP dospělých se nehraje, barevný mini-
volejbal ano, akce „Minivolejbal do škol“ probíhá 

ad 5 - Školení rozhodčích III. třídy (okresy i kraj) 
Školení nových rozhodčích je prioritou KR, jsme schopni i díky dotaci z Českého 
volejbalového svazu přizpůsobit místo a čas podle zájemců. Oddílům bude rozeslán mail 
s nabídkou na vyškolení rozhodčích III. třídy. 

Úkol 2/3/2019 – Rozeslat oddílům nabídku školení rozhodčích III. třídy. 
Termín:    20.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

ad 6 - Různé 
• V. Nidrle: 

- Dnes byla podepsána smlouva s KÚ - finanční příspěvek na vyhlášení nejlepších. 
V pondělí bude J. Lejsek jednat s agenturou, která vyhlášení zajistí. KM připravila 
seznam vyhlašovaných kategorií, jedná se o naděje, mladší žactvo až juniorky 
a juniory, talent roku a trenér, a to buď za dlouhodobou práci, nebo za mimořádný 
úspěch. 

- Včera se zúčastnil v Praze porady předsedů KVS s předsedou ČVS. Na programu 
bylo: 

• Vystoupení J. Carby týkající vizuální prezentace svazu. Mj. je nabízena 
možnost vytvořit webové stránky přímo jako součást webových stránek svazu, 
byli jsme upozorněni i na možnost využít pro svoji činnost sociální sítě, ještě 
více než u klasického webu by bale bylo nutné zajistit aktuálnost obsahu. 
K tomu F. Pluhař - na to bychom potřebovali někoho mladšího, kdo je s činností 
např. FB obeznámen. K tomu J. Vik - současné technické problémy sociálních 
sítí, permanentní problémy s ochranou osobních údajů a uchovávání těchto 
údajů i po zrušení registrace hovoří mírně proti tomuto záměru. Dle 
předběžného vyjádření M. Labašta by měly dotace na činnost KVS a peníze 
z vybraných LP zůstat zachovány. 

• Financování 2019 bude zřejmě co do objemu srovnatelné s rokem 2018, 
nicméně větší bude zřejmě podíl vázaných prostředků..  

• Sjednocování věkových kategorií dívek s mezinárodními standardy bude 
provedeno nejpozději od sezóny 2020-21, snahou je prosadit ho už od sezóny 
příští. Proběhla diskuse na úrovni programové konference mládeže a dále na 
seminářích SCM a SpS. Jeden další proběhne ještě při Českém poháru žákyň 
v Hradci Králové. 

• Oslavy 100 let volejbalu budou v květnu 2021, bude se jednat o společné výročí 
s basketbalem. Bude vytvořen almanach, plánuje se výstava v Národním 
muzeu, budou vydány pamětní medaile, uvažuje se o vydání známky, snahou 
je získat pro naši republiku možnost uspořádat jednu skupinu ME mužů. 
Významní sportovci a trenéři budou oceněni medailí J. Musila a K. Lázničky. 

• Připravuje se zavedení elektronických zápisů, které by měly podpořit evidenci 
startu mládežnických hráček a hráčů pro potřebu MŠMT. K tomu V. Anděl - 
uvažoval by o zavedení v první třídě, k tomu J. Lejsek - ale hlavním přínosem 
by elektronické zápisy měly být pro mládežnické soutěže. 

• Školící střediska trenérů KVS existují přibližně v polovině krajů, naše funguje 
velmi dobře. Není ale řešeno následné školení trenérů, metodická komise 
dostala za úkol navrhnout řešení. K tomu F. Pluhař - následná školení 
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umožňující získávání "kreditů" existují, problémem je jejich konání v Praze, což 
je pro normálně pracujícího člověka závažnou překážkou. 

• Předseda ČVS byl překvapen postojem delegátů výboru v otázce kooptace 
V. Pečínky za člena SR, což považuje za nestandardní vzhledem k zažité praxi. 

• J. Vik: 
- Dodatečný vklad za neplnění péče o mládež byl Lánovem zaplacen, tím je povinná 

péče o mládež v tomto ročníku vyřešena. 

- Přebor první třídy žen byl dohrán, konečné pořadí je 1. Slavia Hradec Králové B, 2. 
Sokol Staré Město-Náchod, 3. VK Hronov B. Protože Slavia nemá zájem 
o kvalifikaci, bylo osloveno Staré Město, ale se stejným výsledkem. P-KVS rozhodlo, 
že kvalifikace bude nabídnuta i Hronovu B. 

Úkol 3/3/2019 – Zjistit u družstva Hronova B zájem o kvalifikaci o 2-Z. 
Termín:    15.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Navrhuje změkčit pravidla startu v jarní části soutěží dospělých - uzávěrku i u žen až 
před soutěží, doplňovat každého, nejen kdo nebyl na soupisce jiného družstva. P-
KVS souhlasí, J. Vik připraví návrh změněné části rozpisu. 

Úkol 4/3/2019 – Připravit návrh změny pravidel startu hráček a hráčů v jarní části II. 
tříd dospělých.  
Termín:    10.4.2019 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

- Požádal o text KM pro start ve druhé části soutěže mládeže, aby mohl začít 
připravovat rozpis na příští ročník krajských soutěží. 

Úkol 5/3/2019 – Zaslat J. Vikovi pro přípravu rozpisu na příští sezónu znění pravidla 
startu družstev s hráči vyšších věkových kategorií.  
Termín:    15.3.2019 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

 

 

Zapsal: Vik 


