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Zápis č. 06/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 1.7.2020 (změna proti plánovanému termínu) od 15:00, 
zasedací místnost TJ Slavia HK 

Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, 
F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 

Omluveni: L. Ott, 
 od 16:30 plenární zasedání výboru Kh KVS - viz prezenční 

listina u sekretáře 
Příští zasedání: 16.9.2020 od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
  
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z jednání výboru ČVS 
3. Vyhodnocení II. třídy dospělých + mládež 
4. Vyhodnocení docházky rozhodčích 
5. Plán práce předsednictva na 2. pololetí 2020 
6. PLÉNUM KRAJSKÉHO VOLEJBALOVÉHO SVAZU 
7. Různé 

 

ad 1 

• 4/4/2020 -  Připravit a rozeslat pozvánky na zasedání výboru KVS (J. Vik, 10.6.). 
Rozesláno mailem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/4/2020 -  Připravit zprávu o činnosti a plán práce P-KVS, objednat sošky pro jubilanty 
(V. Nidrle, 24.6.). 
Seznam jubilantů ještě konzultován s okresy Hradec Králové a Náchod. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/4/2020 - Připravit zprávu o stavu hospodaření KVS (J. Kmoníček, 24.6.). 
Předneseno na zasedání výboru. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 7/4/2020 -  Zajistit jednací místnost a občerstvení na zasedání výboru KVS (J. Lejsek, 
24.6.). 
Místnost zajištěna, počet účastníků konzultován se sekretářem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/5/2020 - Připravit listinu rozhodčích pro uvedení v rozpisu (V. Anděl, 20.6.). 
Aktualizované listina v rozpisu zařazena. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
• S M. Houšťkem byl konzultován postup. 

Úkol trvá. 
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• 3/5/2020 - Dopracovat o rozeslat materiál k přihláškám do soutěží dospělých (J. Vik, 
6.6.). 
Dopracováno a rozesláno, termín pro přihlašování 15.6. s výjimkou jednoho družstva 
dodržen. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/5/2020 - Připravit návrh rozpisu soutěží pro příští sezónu (J. Vik, 20.6.). 
Návrh připraven, část dospělých aktualizována dle skutečného počtu přihlášek, 
aktualizována listina rozhodčích a reklama JAKO. Čeká se hlavně na odezvu 
z Pardubického KVS týkající se soutěží mládeže. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/5/2020 - Zaslat předsedovi KVS schválený seznam jubilantů pro první pololetí 2020 (J. 
Vik, 29.5.). 
Nejasnosti vyřešeny s okresy Hradec Králové a Náchod. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – do 30.6.: 
9. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - 

předsedům okresů bude rozeslána loňská tabulka, jako družstva, která řádně soutěž 
ukončila, budou uváděna ta, která soutěž dohrála do jejího předčasného ukončení. 

10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zašlete jen pokud došlo ke 
změnám oproti odsouhlasenému rozpisu 2019-20) nepředpokládáme změny. 

Dopis v termínu odeslán, na základě upozornění T. Jiráska byla odeslána tabulka počtů 
družstev doplněná o tři komentáře. 
 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – do 30.9.: 
1. Podklady do zprávy o činnosti (úkol chybně číslován). 

 
ad 2 – Informace z jednání výboru ČVS 
V pátek proběhla jednání předsedů krajských svazů a odborných komisí, v sobotu vlastní 
výbor. Z našeho kraje se nezúčastnili M. Burdych (nemoc) a Z. Haník (účast na odborné 
akci). Projednávány byly tyto okruhy: 

• Oslavy stého výročí volejbalu v příštím roce - viz zpráva o činnosti na plenárním zasedání 
(bod 7). 
- do oslav bude zahrnuto ME mužů v Ostravě, zřejmě budeme mít možnost získat 

vstupenky, 
- slavnostní večer bude přenášet televize, v Národním muzeu bude výstava, která 

bude na dobu ME přesunuta do Ostravy, 
- budou připraveny dvě sady pamětních medailí, jedna z nich bude vyhrazena pro 

skutečně významné osobnosti, se slavnostním zasedáním počítáme i v kraji, v září 
začneme shromažďovat jména, kdo bude pozván, 

- bude připravena mobilní výstava, na dobu oslav v kraji ji chceme instalovat na Slavii 
a jako součást oslav se zvažuje minivolejbalový turnaj, resp. utkání mládežnických 
reprezentací, 

- vznikne specializovaný web, kde budeme mít možnost prezentovat se, 
- budeme mít možnost prezentace v krajském tisku, 
- je vyčleněn příspěvek na oslavy v krajích v celkové výši 1 mil. Kč., 
- bude vydán almanach (Z. Vrbenský). 

• Finance 2019 - zatím není definitivní zpráva o hospodaření, ale očekává se dobrý 
výsledek. 
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• Rozpočet 2020 - je předkládán jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje jsou na úrovni 174 
mil. Kč. 

• Zřízení pobočných spolků ve zbývajících krajích (Středočeský, Plzeňský, Olomoucký, 
Zlínský). 

• Výměna zástupce Olomouckého kraje (odstoupil Zapletal, kooptován Gall). 
• Schválení nových předpisů - zřejmě nejdůležitější je úprava Soutěžního řádu - možnost 

elektronického předkládání průkazů člena ČVS. K tomu J. Kmoniček - není definován 
postup, jak by předkládání mělo vypadat, závěr - v rozpisu upozorníme, že věc je 
připravována a skutečné spuštění oznámíme formou úřední zprávy. 

• Jaroslav Háza končí na registračním místě v Praze, od 1.7. je nahrazen Vladimírem 
Bednářem. 

• Příští výbor ČVS bude svolán v říjnu, tedy před tím, než vstoupí v účinnost (1.11) nové 
stanovy. 

ad 3 - Vyhodnocení II. třídy dospělých + mládež 
Soutěže druhých tříd byly po podzimní částí ukončeny vzhledem k omezením souvisejícím 
s COVID-19. Když byla situace v červnu částečně uvolněna, bylo družstvům nabídnuto 
uspořádání turnajů pod patronací KVS, zájem projevila pouze dvě družstva v mužské a dvě 
družstva v ženské kategorii. Družstvům, která byla po první polovině soutěže na prvních 
místech (v ženách Stěžery a DTJ HK, v mužích Chleny), byla nabídnuta možnost přihlásit se 
do první třídy s tím, že by pro příští sezónu byl vyšší počet družstev, nikdo tuto možnost 
nevyužil. 

Mládež - viz příspěvek T. Jiráska v bodu 7. 

ad 4 – Vyhodnocení docházky rozhodčích 
Za celou sezónu v soutěžích dospělých byla účast stoprocentní, u juniorek se jednou 
rozhodčí dostavil až na druhý zápas. Bylo provedeno sedmadvacet předelegací. 

ad 5 – Plán práce předsednictva na 2. pololetí 2020 
Schůze stejně jako letos budou vždy druhou středu v měsíci s tím, že 30.9. bude navíc 
vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek a volejbalistů (změna termínu s krajem 
projednána). Pozveme celý výbor KVS. 16.12. bude plenární zasedání výboru KVS. 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
- Spolu s J. Lejskem absolvovali jednání s firmou JAKO, pro družstva krajských soutěží 

bude poskytována sleva ve výši 20 % na nákup zboží. Budeme informovat na našich 
webových stránkách. 

J. Lejsek: 
- Lektorům volejbalu do škol bylo v souvislosti s omezením činnosti vyplacené méně, než 

se plánovalo, chtěli bychom grant dočerpat na turnaje v září. 
- Upozornil na svůj mailem přednesený návrh přispět na obnovu hřiště v Lupenici. P-KVS 

souhlasí s příspěvkem ve výši 10 tis. Kč, V. Nidrle bude oddíl informovat, věcně potom 
záležitost vyřídí J. Kmoníček. 

- Je třeba vyřídit zaplacení příspěvku na pořádání Kh poháru dospělých - J. Kmoníček 
domluví s P. Kovalíčkem. 

- Připravuje podklady na vyhlášení nejlepších - k tomu J. Vik - potřeboval by dostat 
kontakty, komu poslat pozvánku. 
Úkol 1/6/2020:  Zaslat J. Vikovi kontaktní údaje pro rozeslání pozvánek hostům 

vyhlášení nejlepších. 
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Termín:   30.7.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

 
Úkol 2/6/2020:  Zaslat J. Vikovi kontaktní údaje pro rozeslání pozvánek 

vyhlašovaným sportovcům a trenérům. 
Termín:   30.7.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

T. Jirásek: 
- Havlovický turnaj v plážovém volejbalu musel být vzhledem k nepříznivému počasí 

odložen, nový termín je 16.8. 

J. Kmoníček: 
- Navrhuje zvýšit odměnu pro účetní, a to od 12.7. na 2 tis. Kč. měsíčně. P-KVS souhlasí. 
- Navrhuje odměnu pro F. Pluhaře za uspořádání školení rozhodčích ve výši 10 tis. Kč. P-

KVS souhlasí. 

V. Anděl: 
- Požádal o informace o turnaji, kde by mohli nově vyškolení rozhodčí složit praktickou 

zkoušku. Po zvážení možností byla doporučena kvalifikace krajského přeboru žákyň 
v polovině září. 

- Zatím nemůže delegovat rozhodčí, nový modul ve VISu má být k dispozici do 15.7. 

L. Ruprich: 
- V Kostelci n. O. bude uspořádána kvalifikace MČR mladších žákyň (k tomu T. Jirásek - 

rovněž tak v Červeném Kostelci). 

J. Vik: 
- Tiskl a laminoval certifikáty pro nově vyškolené rozhodčí, potřeboval by dokoupit jeden 

balík kancelářského papíru s vyšší gramáží (160 - 200 g/m2), jeden balík laminovacích 
obálek A4 (cca 100µm) a jedno balení Eurodesek. P-KVS souhlasí s nákupem. 

ad 7 – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ KVS 
• Jednání zahájil a řídil J. Vik. 

• V. Nidrle přednesl zprávu o činnosti krajského svazu od minulého plenárního zasedání, 
mj. zmínil: 
- Nové stanovy ČVS nabývající účinnosti od 1.11.2020 a s tím spojenou změnu 

orgánů KVS - namísto stávajícího výboru a P-KVS bude existovat pouze výbor. 
Budeme navrhovat, aby budoucí výbor byl přibližně v rozsahu dnešního 
předsednictva s tím, že okresy Hradec Králové a Náchod by byly zastoupeny třemi 
členy, okresy zbývající po jednom. Kromě toho by nadále existovala tříčlenný revizní 
komise. Krajskou konferenci předpokládáme uspořádat přibližně v polovině dubna, 
přiměřeně před tím, tj. asi do poloviny března, musí proběhnout konference okresní. 
Nově bude vypadat také výbor ČVS, bude mít maximálně patnáct členů, z toho 
budou tři zástupci krajů. Předpokládáme, vzhledem k silnému zastoupení dnes (M. 
Labašta, generální sekretář, Z. Haník, člen Správní rady), že o jedno místo budeme 
usilovat. 

- Oslavy stého výročí volejbalu - viz příslušná část bodu 2 tohoto zápisu. 

- Informace o zasedání výboru ČVS - viz příslušná část bodu 2 tohoto zápisu. 

- Činnost KVS: 

- Vzhledem k omezení proběhlo dvakrát zasedání P-KVS per rollam. 
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- Kh pohár chceme dohrát na podzim. 

- Situace s I. třídou mužů - po prázdninách budu osloveni všichni potenciální 
účastnící s tím, že případně změkčíme pravidla pro start hráčů a upravíme 
termíny, aby se nekryly s jinými soutěžemi. 

- V září bude zahájena VŠ liga. 

- Turnaje minivolejbalu spadající pod aktuální grant chceme odložit na září. 

- Vyhlášení nejlepších bylo přeloženo na 30.9., všichni členové výboru budou 
pozváni. Na září jsou také přeloženy kempy benjamínků. 

- Komise rozhodčích uspořádala seminář a také školení nových rozhodčích, 
v září bude praktická část. 

- Trenérsko-metodická komise uspořádala školení trenérů třetí třídy za účasti 
dvaadvaceti frekventantů a s výborným lektorským obsazením. 

- Hospodářská komise byla úspěšná při získávání grantů. 

- Komise společenského významu dala dva návrhy na ocenění sportovců 
a kolektivů v rámci kraje. 

- Pokračuje spolupráce s firmou JAKO, informace budou na webových stránkách 
kraje. 

- Nemáme podchycený plážový volejbal, v kraji není žádný specializovaný klub.  

• V. Nidrle přednesl návrh plánu schůzové činnosti - viz bod 5 zápisu. 

• J. Kmoníček: 
- Rozdal podklady pro upravený rozpočet 2020 a výsledky hospodaření za rok 2019. 

V novém rozpočtu jsou z 93% dotační peníze. 

• J. Vik informoval o průběhu soutěží dospělých ročníku 2019-20: 
- I. třídu M Královéhradeckého kraje vyhrála hradecké Slavia B - družstvo se rozdělilo 

na dvě části, jako B bude hrát druhou ligu, jako C potom krajský přebor; soutěž 
hrála pouze tři družstva, z toho Hronov mimo soutěž a pouze jeden turnaj měsíčně,  

- I. třídu žen vyhrál Sokol Staré Město - Náchod (poslední dvě kola byla v souvislosti 
s COVID-19 zrušena), ale možnost přihlásit se do druhé ligy bez kvalifikace 
nevyužil, 

- druhé třídy byly po zimní části ukončeny, o nabízené červnové turnaje nebyl zájem 
(hrát chtěla dvě družstva Ž +dvě družstva M), 

- II. třída M se hrála v jedné skupině o šesti účastnících, vyhrály Chleny, 

- II třídu ŽA (šestičlennou) vyhrály Stěžery, 

- II třídu ŽB (sedmičlennou) vyhrála DTJ HK, 

- žádné družstvo neprojevilo zájem o start v přeboru I. třídy. 

• T. Jirásek informoval o průběhu soutěží mládeže ročníku 2019-20: 
- V kategorii minižactva hrálo čtyřiadvacet družstev. Soutěže žákyň byly dohrány 

závěrečným turnajem (ZKYML i ZKYST Slavia HK), kadetkám i juniorkám zbývalo 
dohrát poslední turnaj, vítězové, Hronov i Náchod, využili možnost přihlásit se bez 
kvalifikace do I. ligy.  

• J. Vik informoval o přípravě krajských soutěží dospělých ročníku 2020-21: 

- první třídu žen budou hrát stejná družstva, jako v sezóně 2019-20, celkem tedy 
deset účastníků, 
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- do první třídy mužů jsou přihlášena dvě družstva (Červený Kostelec a Slavia HK C), 
budou hrát v soutěži řízené Pardubickým KVS, 

- do druhé třídy žen se hlásí patnáct družstev, po vyhodnocení dotazů na systém 
soutěže se bude hrát tříkolově ve třech skupinách po pěti, 

- do druhé třídy mužů se hlásí šest družstev stejně jako loni. 

• T. Jirásek informoval o přípravě krajských soutěží mládeže ročníku 2020-21: 
- V kategorii minižactva bude hrát stejně jako letos čtyřiadvacet družstev. Dvě 

družstva mladších žáků (Slavia HK a Sport Rychnov) budou hrát soutěž řízenou 
Pardubickým KVS. ve starších žácích bude hrát sedm účastníků první část soutěže 
v kraji, potom nadstavbu společnou s Pardubickým KVS. Čtyři družstva kadetů 
budou hrát společně s Pardubickým krajem. V dívkách mladší (9) a starší (12) 
žákyně hrají systémem Českého poháru, závěrečné finále bude na Slavii. Šest 
družstev kadetek bude hrát turnajově, vždy dvě družstva mají volno, juniorek se 
přihlásilo osm a budou hrát polským systémem. Pořadí po základní části v obou 
kategoriích určí postupující do kvalifikace, přeborník kraje bude určen po společném 
finále. 

• Byli oceněni jubilanti - Ing. Jiří Teplý (80 let), Mgr. Dagmar Čechová, Ladislava 
Bocksteffelová (omluvena) a Ing. Martin Houštěk (55). J Teplý poděkoval za pozvání, 
uvedl, že zmiňované počty družstev považuje za zarážející a popřál všem funkcionářů 
úspěch v jejich práci pro volejbal. 

• V diskusi: 

• J. Matějovský: 
- Jako zajímavost uvedl, že před dlouhou dobou byl na vojenském cvičení 

u J. Teplého v Novém Města nad Metují - Spy. K tomu J. Teplý - tam teď bydlím. 

• M. Houštěk: 
- Pokud bude nový výbor KVS devítičlenný, bude mít každý z členů přidělenu 

určitou problematiku, nebo tam budou i členové "bez portfeje"? K tomu V. Nidrle 
v současné devítičlenné sestavě P-KVS každý za něco odpovídá 
a předpokládáme, že to tak bude i v nové struktuře.  

- Jak se změny dotknou okresních svazů? K tomu V. Nidrle - minimálně, nebo 
vůbec. 

- Jako poznámku k elektronickým registračním průkazům - řeší se elektronické 
registrační průkazy, ale uzákonit zadávání výsledků do VISu hned po konci 
zápasu je problém. 

- Apeluje na všechny, aby při letních turnajích oslovovali každého, kdo by se mohl 
podílet na budoucí podobě I. třídy mužů. 

• Bylo schváleno usnesení. 

• V. Nidrle přednesl závěrečnou řeč. 

• J. Vik poděkoval přítomným za účast a plenární zasedání ukončil. 
 
 
Zapsal: Vik. 
 


