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Zápis č. 02/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.2.2020 od 16:00, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, 

F. Pluhař, J. Vik 
Omluveni:  L. Ott, L.Ruprich 
Příští zasedání: 18.3.2020 (změna proti plánovanému termínu) v 16:30 

v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Inventura majetku KVS a KCM 
3. Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
4. Příprava oslav sta let volejbalu 
5. Královéhradecký pohár mužů a žen 2020 
6. Různé 

 

ad 1 

• 1/1/2020 -  Odeslat čerpání rozpočtu KVS za rok 2019, návrh rozpočtu KVS na rok 2020 
a zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů KVS včetně inventury hmotného 
majetku (J. Kmoníček 15.2.).                                                                      
Úkol trvá. 

• 2/1/2020 - Zpracovat záměr, jak připravit oslavy 100 let volejbalu v roce 2021 v kraji 
a připravit jednání s ČVS (V. Nidrle, J. Vik 31.1.).                   
Viz také bod 4 tohoto zápisu 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/1/2020 -  Převést částku 200.000.- Kč na účet ČVS a odeslat podepsanou smlouvu o 
zápůjčce (J. Kmoníček, V. Nidrle, 16.1.).                                                                      
Převod proveden. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 15.2.: 
2. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2019. 
3. Návrh rozpočtu KVS na rok 2020 – byl schválen na plenárním zasedání. 
4. Zprávu o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 

dopisu k inventuře KVS ze září 2019 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2019. 

Viz úkol číslo 1/1/2020. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 do 28.2.: 
5. Plán schůzové činnosti KVS na rok 2020 - byl schválen na plenárním zasedání. 
6. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2020 - školení bude v termínech 

19. - 21.6. a 26. - 28.6. v Hradci Králové.  
7. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2020 - bude záviset na počtu 

přihlášených, zájem pořádat máme - viz také příspěvek V. Anděla v bodu Různé. 
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8. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS - muži Slavie HK zájem 
mají, třem prvním družstvům přeboru žen byl odeslán dotaz. 

ad 2 – Inventura majetku KVS a KCM 
Morálně a fyzicky opotřebovaná sestava počítače byla fyzicky zlikvidována. KVS nemá 
žádný majetek podléhající povinnosti inventarizovat s výjimkou právě doručených 
šestadvaceti triček pro rozhodčí. Ta budou převedena na sklad a postupně prodávána. 

ad 3 - Minivolejbal v barvách - průběh seriálu 
Seriál probíhá podle plánu, v dubnu bude turnaj v Kvasinách, v květnu ve Dřevěnici. 

ad 4 – Příprava oslav sta let volejbalu 
Ve čtvrtek minulý týden (6.2.) se na Slavii HK uskutečnila schůzka se zástupci ČVS, 
konkrétně s M. Pakostou, J. Hronkem a J. Carbou. Za KVS byli přítomni V. Nidrle, J. Lejsek, 
T. Jirásek a J. Vik. Pánové z Prahy přednesli informaci o předpokládaném formátu, ze které 
mj. vyplývá: 

• celostátní oslava bude spojena s konferencí ČVS (nebude tedy součástí programu ME 
mužů v Ostravě, které proběhne v září), 

• oslava krajská bude později, zvažujeme spojit její uspořádání s vyhlášením nejlepších 
mládežnických volejbalistek a volejbalistů,  

• zatím jsme nestanovili žádný klíč pro účast, každopádně výběr účastníků musí být 
hlavně záležitostí okresů, 

• ČVS ani KVS nebudou bránit okresům, pokud by chtěly uspořádat i oslavy vlastní, 

• zvažuje se, že by součástí krajských oslav mohly být zápasy mládežnických 
reprezentací, pokud by tato možnost nebyla, uvažovali bychom o oslovení družstev 
z kraje (první ligy dospělých), 

• z úrovně ČVS budou dodány pamětní listy (počet nebude omezen), budou vydány 
almanach a poštovní známka a bude vytvořeno logo oslav, které bude moci být 
publikováno např. na propozicích významných akcí, 

• na úrovni ČVS budou těm nejzasloužilejším předávány cenné medaile, pokud 
dostaneme mimořádnou krajskou dotaci, uvažuje se o zakoupení nějakých plaket, 

• ČVS počítá s vytvořením putovní výstavy o historii volejbalu, sto let bude rozděleno na 
období 1921 - 1947 (vytvoření mezinárodní organizace), 1948 - 1989 a 1989 - 2021, 
předpokládáme, že by výstava byla po několik dnů otevřena i pro veřejnost, 

• z úrovně ČVS je domluveno, že by každý kraj dostal k dispozici prostor pro prezentaci 
v novinách, požádali jsme o květnový termín, kdy bychom zveřejňovali také informace 
o vyhlášení nejlepších, 

• na úrovni kraje uvažujeme, že by oddíly, které historické materiály mají, mohly dodat 
fotografie ze své historie, J. Lejsek zjistí, zda materiál na panely není na Slavii 
k dispozici z doby oslav padesátého výročí založení TJ. 

Úkol 1/2/2020: Zjistit, zda na Slavii nejsou k dispozici panely pro vystavení 
fotografií. 

Termín:  18.3.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 
 

Na 11.3. svolává předseda ČVS poradu předsedů KVS, předpokládáme, že tam získáme 
další nápady a potom začneme podobu krajských oslav konkretizovat. Z tohoto důvodu 
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navrhuje V. Nidrle přesunout termín plánovaného zasedání P-KVS o týden na 18.3., P-KVS 
souhlasí. 

ad 5 – Královéhradecký pohár mužů a žen 2020 
Jsou odehrána první kola, kola druhá se uskuteční teď o víkendu. V ženách, kde postoupí 
první čtyři, je zatím pořadí 1. Plotiště n.L., 2. DTJ HK, 3. Třebeš, 4. Smiřice a 5. VK  HK B. 
Mužů hrají právě čtyři družstva a všechna tedy postoupí do čestického finále. Výsledky jsou 
zatím oznamovány formou oznámení na webových stránkách KVS, ve VISu budou pouze 
finále. 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
• Na 28.2. dostal pozvánku na okresní konferenci v Náchodě, zúčastní se. 

• Minulý týden byl v Hradci Králové J. Popelka ohledně připravované vysokoškolské ligy. 
Formát soutěže bude 4+2, zítra budou J. Popelka a J. Lejsek jednak na UHK. KVS 
zařídí delegování rozhodčích, Slavia poskytne halu, zvažováno je také vytvoření soutěží 
pro střední a základní školy. 

• Mimořádně se v hale TJ Slavia HK bude dne 23.2. konat kvalifikační republikový turnaj 
superveteránů. 

V. Anděl: 
• Byla nám doručena trička pro rozhodčí, probíhá jejich distribuce. 

• Dostali jsme vzor žádosti o příspěvek na školení mladých rozhodčích. Připravujeme 
způsob využití, počítáme s rozdělením na první a druhou polovinu roku. 

• Počítáme se školením rozhodčích v letošním roce, připraví žádost okresům o předání 
družstvům všech oddílů. K tomu T. Jirásek - v zájmu zainteresování mládeže připravují 
v rámci minivolejbalového seriálu v okrese Náchod, že by se hráčky a hráči vyšších 
věkových kategorií podíleli na řízení zápasů kategorií nižších. 
Úkol 2/2/2020: Připravit žádost okresům o zjištění zajmu o účast na školení 

rozhodčích. 
Termín:  26.2.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

 
 
Zapsal: Vik 


