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Zápis č. 10/2019 

ze zasedání Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 21.11.2019 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: L. Ruprich 
Příští zasedání: 18.12.2019 v 15:00, od 16.30 plenární zasedání KVS 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Příprava krajského poháru dospělých 
3. Žádost o individuální dotaci na vyhlášení nejlepších volejbalistů 2020 
4. Vyhodnocení docházky rozhodčích - II. třída dospělých 
5. Čerpání grantů 2019, příprava grantů na 2020 
6. Činnost KSVV - ocenění 2020 
7. Příprava semináře rozhodčích krajských soutěží 
8. Různé 

ad 1 

• 2/8/2019 - Dokončit vyúčtování grantů 2019, podat nové na 2020 (J. Kmoníček, 
J. Lejsek, 15.11.). 
Vyúčtování grantů se blíží ke konci, předpokládá se dokončení během následujících 
několika dnů. Žádosti o granty na příští rok byly v termínu odevzdány. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/8/2019 - Vypracovat vyúčtování příspěvku ČUS (J. Kmoníček, J. Lejsek, 18.12.). 
Termín splnění dosud nevypršel, nicméně vyúčtování je hotovo. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu.. 

• 1/9/2019 -  Rozeslat družstvům neplnícím zásady péče o mládež poslední upozorňovací 
mail (J. Vik, 15.10.).                                                                          
Mail byl rozeslán, vše je dořešeno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/9/2019 -  Připravit návrh způsobu využívání peněz v mládežnickém volejbalu 
(T. Jirásek, 21.11.).                                                                          
Bylo dohodnuto, že maximální podpora bude věnována minivolejbalu do škol, tam 
předpokládáme možnost zvýšení členské základny mládeže. Využití mimořádných 
finančních prostředků bude řešeno operativně v závislosti na disponibilní výši. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/9/2019 -  Připravit a rozeslat statistiku výběru LP (J. Kmoníček, 31.10.).                                                                         
Tabulka byla mailem rozeslána. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/9/2019 - Objednat trička pro rozhodčí (V. Anděl, 18.10.). 
Trička byla objednána a faktura byla předána p. Tomsové k proplacení. Pokud budou 
v Praze k dispozici, mohli by je J. Lejsek a V. Nidrle přivézt ze zasedání výboru ČVS, 
jinak budou zaslána na Slavii. 
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Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/9/2019 - Zaslat J. Vikovi aktualizovanou listinu rozhodčích k vystavení na webu 
(V. Anděl, 15.10.).                     
Zasláno, listina vystavena. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/9/2019 - Projednat s P. Kovalíčkem možnost pořádání tréninkových kempů pro dívky 
ročníků 2008 a 2009 (J. Lejsek, 12.10.).                                                                          
Bylo projednáno, teď v neděli se uskuteční první kemp.  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2019 do 5.12.: 
9. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 

ad 2 - Příprava krajského poháru dospělých 
Dříve než loni byl rozpis vyhotoven a rozeslán družstvům druhých tříd, pravidelným 
účastníkům a okresním svazům k distribuci po jejich linii. Vzhledem k termínovému omezení, 
na víkend, kdy jsme chtěli hrát naše finále má už Pardubický kraj naplánováno finále 
východočeské, byl počet kol pevně stanoven na dvě (loni jsme připouštěli i třetí, ve 
skutečnosti se ale nekonalo). Termín přihlašování je do 17. prosince. 

ad 3 - Žádost o individuální dotaci na vyhlášení nejlepších volejbalistů 2020 
J. Lejsek počítá s tím, že by žádost podal v prvních dnech příštího roku, předpokládá, že 
o žádosti bude  rozhodováno až po uzavření letošního roku, tedy snad v březnu. Chceme 
ale, aby se o žádosti vědělo dříve.  

ad 4 - Vyhodnocení docházky rozhodčích - II. třída dospělých 
V. Anděl provedl kontrolu všech zápisů tedy i z dosud odehraných prvních tříd. V první třídě 
se nedostavil jeden rozhodčí, což bylo řešeno napomenutím. Všechny ostatní zápasy pískali 
delegovaní rozhodčí. Proti loňsku se značně snížil počet předelegací, bylo jich patnáct. 

ad 5 - Čerpání grantů 2019, příprava grantů na 2020 
Viz řešení úkolu 2/8/2019. 

ad 6 - Činnost KSVV - ocenění 2020 
Zítra se uskuteční v Praze přijetí jubilantů na ČVS, za náš kraj byli pozváni L. Kraus, 
F. Pluhař, S. Řepíková, Ing. P. Procházka a O. Lukavec. 

Byl zkontrolován seznam jubilantů ve druhém pololetí 2019. Byl předložen seznam jubilantů 
pro rok 2020, zástupci okresů u jednotlivých jmen navrhli, zda a jak je oceňovat. Na základě 
toho bude mj. v řešení úkolu z Termínovníku uveden návrh na ocenění ČVS. 

 ad 7 - Příprava semináře rozhodčích krajských soutěží 
Zásadní změny pravidel nejsou, nicméně Komise rozhodčích připraví přibližně hodinový 
program a snahou bude zajistit do té doby trička, aby mohla být rozdávána. Předběžně byl 
termín stanoven na pátek 10.1.2020 od 18:00, po konci semináře bude možné shlédnout 
prvoligový zápas Slavia HK - Bučovice. 

ad 8 - Různé 
• V. Nidrle: 

• Příště bude po zasedání KVS následovat plenární zasedání výboru KVS. Navrhuje 
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zahájit zasedání P-KVS již v 15:00 - P-KVS souhlasí. Plenární zasedání bude řídit 
J. Vik a připraví také návrh usnesení, V. Nidrle přednese zprávu o činnosti a návrh 
plánu schůzové činnosti na první pololetí 2020 (vyhlášení nejlepších bude přesunuto 
na konec května, aby bylo možné zohlednit případné mimořádné výsledky na 
mistrovstvích ČR). J. Kmoníček seznámí s průběžným stavem čerpání rozpočtu 
a připraví návrh rozpočtu na rok 2020. V. Klár připraví zprávu revizní komise. Byl 
definitivně stanoven seznam zvaných jubilantů, občerstvení zajistí J. Lejsek. 

• J. Kmoníček:  
• Informoval  o průběhu porady s předsedy KVS. Mj. se domlouvala změna 

ekonomických předpisů, řeší se jediný sporný bod, a to financování KVS. Zástupcům 
ve výboru ČVS doporučuje hlasovat pro návrh hospodářské komise. 

• Upozornil na mail předsedy KVS týkající se programu Můj klub žádající, abychom 
upozornili kluby v kraji. Bude rozeslán mail družstvům krajských soutěží a předsedům 
OVS. 
Úkol 1/10/2019: Rozeslat družstvům krajských soutěží a předsedům 

OVS upozornění týkající se programu Můj klub. 
Termín:   25.11.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

• Nepovažuje za komfortní rozdělovat okresům peníze z LP až v závěru roku, do 
budoucnu připravuje změnu v tom smyslu, že by peníze na základě údajů z roku 
předchozího byly přidělovány už na jaře. Chtěl by kompletně změnit systém 
financování okresů včetně toho, že by se účetnictví kompletně vedlo na KVS - 
požádal okresy o zvážení. 

• Navrhuje přispět vzhledem k mimořádné situaci (neudělení grantu) z prostředků KVS 
na uspořádání zavedeného memoriálu Šárky Novákové, který patří ve své kategorii 
k nejvýznamnějším v kraji. Výše příspěvku bude maximálně 8 tis. Kč s tím, že částka 
musí být podložena doklady. 

• V. Anděl:  
• Předložil seznam Komise rozhodčích - návrh na jmenování nové rozhodčí, P-KVS ji 

jmenovalo, jmenovací dopis byl podepsán. 
• Zeptal se, jak mají být placena trička rozhodčích. K tomu J. Kmoníček - nejlépe na 

bankovní účet KVS, do zprávy pro příjemce uvést "TRICKO ROZHODCI" a příjmení 
příslušného rozhodčího. Lze ale platit i v hotovosti. 

• Školení rozhodčích I. třídy proběhne ve dnech 20. - 22. 3. na Slavii HK při Českém 
poháru žáků. Z našeho kraje bude jeden účastník. 

• V republikových soutěží žactva bude od 1.1. povolen start libera. Sice máme výhrady 
k tomu, že změna vstupuje v platnost uprostřed sezóny, protože ale na naše krajské 
přebory navazuje mistrovství republiky, jsme nuceni změnu také zavést.  T. Jirásek 
připraví změnu textu rozpisu, V. Anděl bude přímo informovat rozhodčí. 
Úkol 2/10/2019: Připravit úpravu textu rozpisu v části týkající se startu 

libera v žákovských kategoriích.  
Termín:   30.11.2019 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

Úkol 3/10/2019: Informovat rozhodčí o změně týkající se startu libera 
v žákovských kategoriích. 

Termín:   30.11.2019 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

 

• J. Vik:  
• Potvrdila se obava, že výběr LP nebude sedět proti skutečně zaplaceným 

příspěvkům. Smlouva o převodu LP zaplacených v období 15.9. - 15.10. se od 
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statistiky ve VISu lišila o 1.000Kč v náš neprospěch. Na mail V. Šrubařovi, kde byla 
odhadnuta (a zdůvodněna) příčina, žádná odpověď nepřišla (výpis zřejmě nebyl 
pořízen po konci dne 15.10., ale někdy v poledne, přičemž odpoledne proběhly platby 
- zcela určitě platila Slavia 200Kč, další nejsme schopni dohledat). K tomu Jiří 
Kmoníček - musíme si pohlídat údaje za kompletní rok. 

• Vyrovnání LP s okresy za letošní rok jsou definitivně připravena a předána 
J. Kmoníčkovi. 

• Péče o mládež v krajských soutěžích je vyřízena, zbývá získat potvrzení od OVS 
u družstev, která plní účastí v okresních přeborech minivolejbalu (Pecka, Hořice, 
Studenec). 
Úkol 4/10/2019: Nechat si od OVS potvrdit start minižactva plnícího 

povinnou péči o mládež v okresních soutěžích. 
Termín:   30.11.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 

• T. Jirásek:  
• M. Burdych by chtěl zahájit jednání s Pardubickým KVS o společném krajském 

přeboru mužů. K tomu V. Nidrle - krajský přebor Pardubického kraje má devět 
účastníků, před koncem sezóny nikdo nebude ochoten jednat o podobě přeboru, 
protože neví, kdo sestoupí z druhé ligy, případně kdo z druhé třídy projeví zájem 
postoupit. Jako maximální vidí možnost zjistit. zda jsou ochotni o tom vůbec 
uvažovat. K tomu T. Jirásek - když viděl amatérskou ligu, lidí schopných krajský 
přebor hrát by bylo dost... 

• J. Lejsek 
• V neděli proběhne první kemp benjamínků. Předpokládána byla účast nejvýše 

padesáti hráček a hráčů, ve skutečnosti jich bude více než sto padesát. Připraveno je 
deset trenérů, využita bude celá hala TJ Slavia včetně ochozů (pro fyzickou přípravu). 
P-KVS vzhledem k rozsahu souhlasí s tím, že by byl v případě potřeby poskytnut 
příspěvek. 

 
 
 
Zapsal: Vik 


