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Zápis č. 11/2019 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 18.12.2019 od 15:00, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle,  F. Pluhař, J. Vik 
Omluveni: V. Anděl, L. Ruprich, L. Ott 
  od 16:30 plenární zasedání výboru KhKVS, prezenční listina 

u sekretáře 
Příští zasedání: 15. 1.2020 v 16:30 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Informace z jednání výboru ČVS 

3. Hospodaření svazu v 2019 - předběžná zpráva 

4. Plán práce předsednictva na 1. pololetí 2020 

5. Různé 

6. Výbor KVS 

 

ad 1 

• 1/10/2019 - Rozeslat družstvům krajských soutěží a předsedům OVS upozornění týkající 
se programu Můj klub (J. Vik, 25.11.).                                                                      
Mail byl rozeslán. 

Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/10/2019 - Připravit úpravu textu rozpisu v části týkající se startu libera v žákovských 
kategoriích (T. Jirásek, 21.11.).                                                                          
Mail byl rozeslán. 

Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/10/2019 - Rozeslat rozhodčím informaci o povolení startu libera v žákovských 
soutěžích (V. Anděl, 31.10.).                                                                          
Mail byl rozeslán. 

Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/10/2019 - Nechat si od OVS potvrdit start minižactva plnícího povinnou péči o mládež 
v okresních soutěžích (J. Vik, 20.11.). 
OVS Jičín potvrdil pro Pecku, Hořice a Studenec. 

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. 

Odesláno, do 31.12. nutno poslat životopis kandidáta na vyznamenání v rámci ČVS. 

 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 15.1: 

1. Vyúčtování dotací – program organizace sportu, program talent. 
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ad 2 - Informace z jednání výboru ČVS 
Dále jsou obsaženy i informace z jednání předsedů: 

• Bylo rozhodnuto, že dotace pro KVS budou příští rok ve stejné výši, jako letos. 

• Bylo diskutováno postavení hospodářské komise, jejíž členové jsou neuvolnění, ale mají 
značné povinnosti a odpovědnosti. Ukázalo se, že není odvaha komisi zrušit, generální 
sekretář byl pověřen revizí příslušné směrnice, J. Kmoníček rezignoval na funkci 
předsedy. 

• Byly schváleny změny registračního a přestupního řádu, text je na webu. 

• Počet vybraných LP bude určující pro určení počtu mandátů ve výboru ČVS voleném 
v roce 2021, k tomu J. Kmoníček – má připravený způsob, jak motivovat okresy a kluby 
k registrování a výběru LP u mládeže, mj. V závislosti na počtu LP za mládež chce 
určovat příspěvek na činnost OVS, k tomu proběhla diskuse mezi J. Kmoníčkem 
a J. Lejskem. 

• Byl schválen rozpočet ČVS na rok 2020 ve výši 178 mil. Kč. 

• Byli oceněni jubilanti, mj. osmdesátníci, mistři světa z roku 1966, přítomni byli např. 
pánové Smolka a Čuda. 

• V rámci příprav na oslavy stého výročí volejbalu (2021) chce předseda ČVS navštívit 
všechny kraje a probrat s nimi jejich představu o oslavách krajských. Záležitost budeme 
směrovat na únor, P-KVS pověřuje jednáním V. Nidrle, T. Jiráska, J. Lejska a J. Vika. 

ad 3 - Hospodaření svazu v 2019 - předběžná zpráva 
J. Kmoníček rozdal písemné podklady a okomentoval je, předpokládá se kladný výsledek ve 
výši několika desítek tisíc Kč, 

P-KVS souhlasí s poskytnutím krátkodobé půjčky ČVS, a to ve výši 200 tis. Kč a závazku, že 
na začátku roku nebudeme požadovat převedení peněz z VISu. 

ad 4 - Plán práce předsednictva na 1. pololetí 2020 
První schůze v příštím roce bude 15.1., i když dle pravidla druhé středy v měsíci by to bylo 
o týden dříve. Květnová schůze bude posunuta na 27.5. a bude spojena s vyhlášením 
mládežnických volejbalistek a volejbalistů, červnová potom bude 24.6. a po ní bude 
následovat jarní zasedání výboru KhKVS, kde bychom chtěli co nejpřesněji informovat 
o přípravě příštího soutěžního ročníku. 

ad 4 - Různé 

• V. Nidrle: 

• Přivezli z Prahy trička pro rozhodčí s tím, že znaky ČVS jsou zvlášť. Při prohlídce 
však bylo zjištěno, že se jedná o zcela obyčejná trička Mizuno z materiálu, na který by 
asi bylo problém znaky přišívat, také cena se nám zdá být neúměrná. J. Kmoníček 
zkusí zjednat nápravu. 
Úkol 1/11/2019:  Pokusit se reklamovat na ČVS trička pro rozhodčí. 
Termín:   10.1.2019 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

•  

• J. Kmoníček:  

• Doporučuje schválit smlouvu na poskytnutí příspěvku za vybrané LP – P-KVS 
souhlasí. 
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• F. Pluhař: 

• Informoval o stavu příprav školení trenérů třetí třídy. Proběhne o víkendech 19. – 21. 
6. a 26.- 27.6. Poplatek bude nižší, po zkušenostech z minula nebudou zajišťovány 
ubytování a snídaně. Připraví dokument pro vystavení na webu. 

• J. Lejsek 

• Při příštím jednání s předsedou ČVS by bylo dobře upozornit na nutnost poukázání 
peněz na projekt „Minivolejbal do škol“. K tomu V. Nidrle – bude předsedu ČVS volat 
ohledně oslav stého výročí a záležitost zmíní. 

• V rozpočtu 2020 navrhuje zúžit počet kapitol, projedná to ještě s J. Kmoníčkem. 

ad 5 - Plenární zasedání výboru KVS 

• Jednání zahájil a řídil J. Vik, v úvod požádal o minutu ticha za zemřelé J. Housku 
a K. Flőgla. 

• Byl schválen program plenárního zasedání. 

• V. Nidrle přednesl zprávu o činnosti krajského svazu od minulého plenárního zasedání, 
mj. zmínil: 
- zasedání výboru ČVS – viz bod 2 tohoto zápisu, 
- činnost KVS a jednotlivých komisí KVS, zdůraznil: 

▪ změna v předsednictvu KVS již mají formální náležitosti (promítnuto v rejstříku), 
▪ formát mužské první třídy odpovídá možnostem, nicméně je třeba pracovat na 

změně (dvě řádná družstva doplněná jedním „mimo soutěž“), 
▪ disciplinární komise neřešila žádné přestupky v soutěžích, péče o mládež byla 

vyřízena na úrovni STK a zapojení DK nebylo nutné, 
▪ trenérsko-metodická komise letos uspořádala jeden seminář (M. Pachmanová) 

a připravuje na květen školení trenérů třetí třídy, 
▪ komise rozhodčích zareagovala méně žádostí o předelegace, na podzimní 

utkání se pouze jednou delegovaný rozhodčí nedostavil, V. Anděl ve spolupráci 
s J. Kmoníčkem nabízejí uspořádání školení rozhodčích třetí třídy přímo 
v okresech (minimálně pět frekventantů), na 10.1. je připraven seminář 
rozhodčích, 

▪ komise mládeže uspořádala první kemp nadějí, hráček a hráčů mladších, než 
jsou členové KCM, za velkého zájmu i z řad trenérů, zmínil členy 
reprezentačních výběrů (A. Tláskal, J. Dvořáková). 

• V. Nidrle přednesl návrh plánu schůzové činnosti P.KVS v prvním pololetí 2020 – viz bod 
4 tohoto zápisu. 

• J. Kmoníček přednesl předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2019. Rozdal písemné 
podklady a okomentoval je.  

• J. Kmoníček přednesl a odůvodnil návrh rozpočtu na rok 2020, písemné podklady byly 
součástí již předané průběžné zprávy o hospodaření v letošním roce. 

• V. Klár přednesl zprávu revizní komise, je uložena u sekretáře. Zjištěné nedostatky 
budou napraveny do 15.1.2020 – viz také usnesení P-KVS. 
Úkol 2/11/2018 – Vyřešit připomínky ze zprávy revizní komise. 
Termín:    15.1.2020 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

• J. Vik informoval o přípravách zimního poháru dospělých – vedoucím soutěže bude 
P. Kovalíček, termín přihlašování byl 17.12., krajské finále se bude hrát v Česticích 21. 
a 22.3., hlavním organizátorem finálových turnajů bude M. Sršeň. Společné finále letos 
pořádá Pardubický KVS dne 5.4 Zatím je přihlášeno pět družstev žen a čtyři družstva 
mužů. 

• Byli oceněni jubilanti – Petr Trčka (60 let – omluven), Stanislav Kučera (65 let), Zdeněk 
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Kudrnáč (65 let – omluven), Milan Myšák (65 let), Oldřich Lukavec (70 let) - udělena také 
medaile O. Koutského a Luboš Kraus (80 let). 

• V diskusi: 

- V. Nidrle: 

- Upozornil na volby v roce 2021. Podle nových stanov bude struktura orgánů 
KVS jednostupňová, zmíněný jeden orgán nahrazující dnešní výbor 
a předsednictvo by mohl mít asi patnáct členů, kde okresy budou mít počet míst 
úměrný počtu zaplacených LP. Stejné kritérium bude uplatňováno i pro počty 
zástupců kraje v ČVS, snahou bude obhájit počet pěti mandátů. Předpokládá se 
uspořádání okresních konferencí v únoru až březnu 2021, v dubnu potom 
konference krajská. 

- KVS podpoří nominaci na vyhlášení sportovců kraje (hráč Kollátor a kolektiv 
žáků TJ Slavia – stříbrná medaile na MČR). 
Úkol 2/11/2018 – Vyřešit připomínky ze zprávy revizní komise. 
Termín:    15.1.2020 
Odpovídá/odpovídají:  J. Kmoníček 

- Martin Houštěk: 

- Navrhuje ustanovit pracovní skupinu pro řešení záležitosti krajské soutěže 
mužů. Měla by být složena z předsedů okresních svazů, dále by v ní měl být 
J. Vik, který v současné době řídí soutěže a případně další zainteresovaní. 
Poprvé by se měla sejit v březnu, jako podklad pro první jednání připraví 
materiál obsahující popis variant řešení. K tomu J. Vik – souhlasí s postupem 
i termínem, veškeré výjimky musíme posuzovat s přihlédnutím na návaznost na 
soutěže řízené ČVS. 

- Považuje za alarmující stav v hlášení výsledků, a to i ve vyšších než krajských 
soutěžích. Navrhuje, aby povinnost hlásit výsledek měl rozhodčí, a to i za cenu, 
že by se mírně zvýšila náhrada za výkon. K tomu J. Vik – na úrovni kraje 
nemůže zavést přísnější pravidla, než jsou zavedena v republikových 
soutěžích, maximálně můžeme zmocnit naše zástupce v ČVS, aby na problém 
upozornili. K tomu J. Kmoníček – předpokládá, že řešení bude možné spojit se 
zavedením elektronického zápisu. K tomu F. Pluhař – nemůžeme situaci 
volejbalových družstev srovnávat s fotbalem, kde všichni dostali příspěvek na 
zavedení IT technologií. K tomu V. Nidrle – okresní stolní tenis už elektronické 
zápisy zavedl. K tomu S. Kučera – i u druhé ligy se stává, že kvalifikovaný 
zapisovatel není k dispozici, natož v krajských soutěžích. K tomu Z. Fiala – čím 
víc povinností na družstva uložíme, tím víc zatížíme ty samé lidi.  

- V. Klár: 

Za hlavní příčinu špatného stavu kolem mužské první třídy považuje AVL, 
volejbalové kluby hráče vychovají a oni potom systém řádných soutěží opustí. 
K tomu M. Rypl – vše je závislé na lidech. K tomu J. Vik – ona je to záležitost 
pohodlnosti těch hráčů, že namísto pravidelných soutěží jim vyhovuje turnaj 
jednou za měsíc, koedukovaná družstva, to vše většinou spojené s tím, že se 
jedná o společenskou událost. 

- V. Nidrle: 

- Upozornil na další aspekt venku hraných soutěží, pokud bude zrušen letní čas 
a trvale zaveden standardní středoevropský, bude tma o hodinu dříve, přičemž 
začátky zápasů třeba v 15:30 budou pro hráče neakceptovatelné. 

- M. Burdych: 

- Lze očekávat, že při volbách v roce 2021 bude náš kraj důležitým z hlediska 
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toho, ke komu se přikloní. Důležitost bychom mohli podpořit i tím, že budeme 
mít připravené projekty jednak pro zvýšení masovosti a dále na zavedení 
systému péče o nejtalentovanější mládež a pro tyto projekty budeme žádat 
podporu. Nabízí ustanovení pracovní skupiny, která by se projekty zabývala. 

• 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 


