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Zápis č. 05/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.5.2021 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: 9.6.2021 od 16:30 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Výsledky VH ČVS v Praze 
3. Složení odborných komisí Kh KVS 
4. Možné scénáře dohrání soutěží v kraji, případná náhradní řešení 
5. 100 let volejbalu, návrhy na ocenění, slavnostní zasedání 
6. Nejlepší volejbalisté kraje - nominace 
7. Různé 

ad 1 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
Vzhledem k vývoji situace a také k nejasnosti družstev ohledně hráčů, které budou mít 
k dispozici, bylo rozhodnuto řešit záležitost až koncem soutěžního období, případně 
začátkem příštího. 
Úkol trvá, termín změněn na 31.7.2021. 

• 1/4/2021 - Zjistit na ČVS, jaké kroky je třeba udělat s ohledem na zápis Kh KVS 
v rejstříku (J. Vik, 22.4.). 
Zjišťováno v Praze, postup upřesnil J. Kmoníček. Probíhá shromažďování prohlášení 
členů výboru a KRK s ověřeným podpisem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/4/2021 - Vypracovat plán schůzové činnosti do konce prvního pololetí 2021 (V. Nidrle, 
22.4.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.6.: 
8. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - bude 

konzultováno v Praze, jak při vykazování postupovat. 
9. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zašlete jen pokud došlo ke 

změnám oproti schválenému rozpisu 2021) - nepředpokládáme změny. 

ad 2 – Výsledky VH ČVS v Praze 
Valnou hromadu řídil s přehledem člen legislativní komise Mgr. M. Doleček, na valné 
hromadě nedošlo k žádným obstrukcím, vše bylo zřejmě vyřešeno den předem. Staronovým 
předsedou ČVS byl jednoznačně (140 hlasů ze 144) zvolen Marek Pakosta. Dále byli zvoleni 
za AVOK mužů J. Novotný, za AVOK žen M. Gerža a za beach volejbal V. Mařík. Protože 
valná hromada určila, že výbor bude jedenáctičlenný včetně výše uvedených, byli potom 
v prvním kole volby zbývajících členů výboru zvoleni M. Přikryl (zřejmě budoucí 
místopředseda), P. Juda, T. Zedník, R. Hacaperka, R. Macek a J. Lejsek, v kole druhém 
potom V. Pečinka. Do pětičlenné kontrolní a revizní komise byli zvoleni P. Beran, J. Čermák, 
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B. Kvíčalová, P. Švitorka a V. Tabara. J. Kmoníček byl zvolen prvním náhradníkem, po 
dohodě s předsedou ČVS předpokládá zatím zapojení do práce legislativní komise. První 
zasedání nového výboru bude 25.5., zde budou zřejmě ustaveny odborné komise. 

Kromě voleb byly schváleny nové verze některých směrnic, převážně se jednalo o úpravy 
vyplývající z nové organizace svazu (výbor namísto Správní rady, valná hromada místo 
konference atd.). K tomu J. Vik - požádal sekretariát, aby byly vystavovány i verze 
dokumentů s vyznačením změn proti minulé verzi, aby nebylo nutné číst dokument celý 
a s minulou verzí ho porovnávat. 

ad 3 - Složení odborných komisí Kh KVS 
Předsedové komisí složení navrhli takto: 

- TMK - předseda F. Pluhař, členové A. Holubec a T. Lilko, 
- DCK - předseda L. Ott, člen Z. Fiala, 
- KR - předseda V. Anděl, členové J. Kmoníček a V. Židů, 
- KM - předseda T. Jirásek, členové J. Lejsek, L. Ruprich, 
- KSV - předseda Jaroslav Vik, člen Václav Nidrle, 
- STK - předseda Jaroslav Vik, člen Michal Rypl. 
Výbor KVS s návrhy souhlasí. 

ad 4 - Možné scénáře dohrání soutěží v kraji, případná náhradní řešení 
V současné době dle webu NSA jsou amatérské soutěže zakázány a sportování je možné 
pouze tak, že na každého sportujícího je k dispozici 15 m2. Soutěže musíme dohrát do 30.6., 
aby bylo možné je řídit ve VISu (1.7. začíná nová sezóna). Pokud by se podařilo zahájit 
poslední květnový víkend, museli bychom u mužů hrát jednou v sobotu i v neděli (zbývá šest 
kol). U žen bychom namísto tříkolové soutěže odehráli jen dvoukolovou, tam by nám stačily 
čtyři termíny. 

V mládežnických soutěžích jsou připraveny systémy turnajů pro každou věkovou kategorii 
chlapců i dívek. Tam, kde byly vybírány vklady na výplatu rozhodčích (v soutěžích 
organizovaných turnajovým způsobem), budou tyto vklady pro výplatu rozhodčích na těchto 
turnajích použity, o vyplacené částky bude snížena kompenzace pro příští sezónu vyplývající 
ze zrušení letošních soutěží. 

ad 5 - 100 let volejbalu návrhy na ocenění, slavnostní zasedání 
Vycházíme z toho, že z hlediska epidemiologických opatření bude možné oslavy uskutečnit. 
Dále platí: 

1. Dnes se uskutečnilo jednání ve firmě, která bude zajišťovat tisk almanachu i zhotovení 
dalších upomínkových předmětů. Almanach prošel první fází korektury, byly upřesněny 
fotografie a jejich rozmístění. Ještě jedna korektura bude následovat. Rovněž byl 
zadán tisk bannerů, pozvánek apod. 

2. Bude nám zhotovena kopie oficiální výstavy ČVS k výročí, originál budeme mít 
k dispozici od 21.6. do termínu první Dřevěnice. Zvažujeme např. vystavení 
v prostorách krajského úřadu, případně magistrátu. 

3. Z ČVS jsme obdrželi drobné upomínkové předměty a jednu medaili - po diskusi bylo 
určeno, komu bude předána. 

4. V. Nidrle zjistí počty almanachů, o které mají okresy zájem (jednotná dotovaná cena 
50Kč). 

Úkol 1/5/2021:  Požádat předsedy OVS, aby do 20.5. vznesli požadavky 
na počty almanachů. 

Termín:    15.5.2021 
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Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 
5. Termín vlastních oslav je 25.6. V hale proběhnou zápasy ženského a mužského 

výběru kraje proti družstvům z Walbrzychu, proběhne minivolebalový turnaj a zřejmě 
také jeden z turnajů žáků za zrušené dlouhodobé soutěže - viz také ad 7 příspěvek 
T. Jiráska. Slavnostní zasedání bude zahájeno v 19:30 ve venkovním areálu. 

6. Účastníky slavnostního zasedání bude skupina VIP (předpokládáme hejtman, 
starostové, předseda ČVS), skupina vyhlašovaných, což budou hráčky a hráči 
vyhlášení jako nejlepší ve svých kategoriích v posledním desetiletí, kteří to v dalším 
volejbalovém životě dovedli nejdále (zatím předpokládáme čtyři v mužské a dvě 
v ženské kategorii) a jejich doprovod, významné trenérky a trenéři. Dále zástupci 
vyslaní okresními svazy, pro okresy Hradec Králové a Náchod předpokládáme kvótu 
patnácti lidí, pro zbylé okresy deseti. Předpokládáme, že navíc budou oceněny 
významné osobnosti, kterým bychom udělili cca pět medailí O. Koutského (případně je 
pozveme sami). Mimo kvóty okresů počítáme s výborem KVS, RK KVS a dvěma 
předsedy OVS, kteří nejsou členové výboru KVS. 

Úkol 2/5/2021:  Požádat předsedy OVS, aby do 30.5. nominovali 
účastníky slavnostního zasedání. 

Termín:    15.5.2021 
Odpovídá/odpovídají:  V. Nidrle 

ad 6 - Nejlepší volejbalisté kraje - nominace 
Viz také ad 5, bod 6. Byla přednesena a zdůvodněna jednotlivá jména, výbor KVS souhlasí. 

ad 7 - Různé 
V. Nidrle: 
- Dne 3.6. jde spolu s J. Lejskem jednat k hejtmanovi Královéhradeckého kraje. 
- Dne 22.6. v 8:30 jdou spolu s J. Lejskem do Českého rozhlasu. 
- Dnes vyšel v MD Dnes článek k výročí volejbalu.  
- Dne 12.6. od 14:00 je pozván na oslavy osmdesáti let klubu a sta let českého volejbalu 

v Kvasinách.  
- Dne 10.6. se uskuteční valná hromada KhKO ČUS, na kterou byl výborem schválen jako 

zástupce KVS (z titulu svých funkcí se zúčastní také F. Pluhař a J. Lejsek). 

T. Jirásek: 
- ČVS připravuje program vrácení dětí ke sportu pořádáním turnajů a letních mistrovství 

ČR, na která budou KVS nominovat jednotlivá družstva, resp. krajské výběry. Termínem 
pro nominování je konec května, KM připravuje řešení. 

- Poslal předsedům okresních svazů žádost o informaci o všech aktivně pracujících 
trenérech mládeže, protože informace ve VISu jsou nedostatečné a nepřesné. Cílem je 
např. mít možnost oslovovat konkrétní trenéry konkrétními nabídkami seminářů. 

V. Anděl: 
- Zjistí příčinu problémů s delegováním rozhodčích na jarní zápasy okresních a krajských 

přeborů. 
Úkol 3/5/2021:  Zjistit důvod, proč ve VISu nejde delegovat rozhodčí. 
Termín:    20.5.2021 
Odpovídá/odpovídají:  V. Anděl 

 
F. Pluhař: 
- Jednal s A. Holubcem o jeho zapojení do práce TMK, předpokládá nutnost jednat v této 

záležitosti v Praze (dalším účastníkem by byl J. Lejsek). 
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J. Lejsek: 
- Navrhuje, aby výbor KVS pověřil trenéry vedením krajských reprezentací pro přípravu 

a zápasy s Walbrzychem, konkrétně J. Kulhánka, M. Houštěka a F. Lilka v kategorii 
mužů a K. Mňuka a T. Jiráska v kategorii žen. Výbor KVS souhlasí. 

 

Zapsal: Vik. 
 


