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Zápis č. 08/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 15.10.2020, uskutečněno per rollam 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni:  
Příští zasedání: 11.11.2020 od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
  
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Zhodnocení podzimní části II. třídy dospělých 
3. Zpráva DK (tresty ve II. třídě dospělých, péče o mládež) 
4. Průběh projektu "minivolejbal do škol", členská základna v kraji 
5. Mládežnické výběry kraje 
6. Školení rozhodčích III. třídy 
7. Činnost komise společenského významu volejbalu (jubilanti, vyšší vyznamenání) 
8. Různé 

 

ad 1 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
Z důvodu epidemiologické situace bylo s M. Houštěkem domluveno odložení na leden. 
Úkol trvá, termín změněn na 31.1.2021. 

• 1/7/2020 - Domluvit s ČVS putovní výstavu na dobu kolem 25.5.2021. (V. Nidrle, 15.10.). 
Písemně dohodnuto. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/7/2020 - Zjistit podmínky na využití dotace KhKO ČUS pro vyhlášení nejlepších.  
(V. Nidrle, 22.9.). 
Je k dispozici formulář na využití dotace KO ČUS pro vyhlášení nejlepších v krajských 
svazech. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/7/2020 - Informovat družstva o povinnostech vztahujících se ke Covid-19 (L. Ruprich, 
J. Lejsek, J. Vik, V. Anděl, 18.9.). 
Komise mládeže se shodla, že v Královéhradeckém kraji u soutěží mládeže budou plně 
dodrženy podmínky přílohy soutěží řízených ČVS včetně povinnosti mít potvrzení dle 
přílohy rozpisu soutěží ČVS. Případné nesplnění bude trestáno herními důsledky. 
  
Festivaly minivolejbalu a oficiální mládežnické turnaje KVS jsou nemistrovskými 
soutěžemi a řešení je plně v kompetenci pořadatele (nicméně je třeba držet povinnosti 
dle ČVS vycházející z aktuálních vládních nařízení). 
 
V soutěžích dospělých byl vedoucím družstev předán materiál (příloha rozpisu soutěží 
číslo 27) z ČVS, družstva upozorněna na povinnosti, které je třeba dodržovat a zavedena 
povinnost do každého zápisu uvádět prohlášení kapitánů, že povinnosti jsou plněny. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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Rozhodčí byli informováni mailem. 

Nové informace jsou družstvům průběžně předávány. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
 

• 4/7/2020 - Vypracovat postup fakturace za minivolejbalové turnaje (J. Kmoníček 15.10.). 
Jsou zjišťovány podmínky grantů ČVS a zřejmě bude nutná konzultace s generálním 
sekretářem ČVS. 
Úkol trvá, termín změněn na 16.12. 
 

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

telefonicky. 
 
• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2020 – do 5.12.: 

11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen 
KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS 

 
ad 2 – Zhodnocení podzimní části II. třídy dospělých 
Zápasy byly odehrány podle rozlosování s výjimkou dvou, a to Pecka - Dvůr Králové B a pro 
déšť odloženého Pecka - Hořice. Všechny zápisy jsou ve VISu nahrány, urgováno bylo 
nahrání opakované v případě Třebeš - Plotiště z posledního víkendu, zápisy jsou otočené. 
Družstva plně dodržují postup, kdy je před zahájením zápasy kapitánkami podepsáno 
prohlášení o tom, že jsou plněny zásady vyhlášené ČVS ke Covid-19. 

Při průběžné kontrole zápisů nebyly nalezeny žádné události vyžadující zásah DCK. 

O víkendu byla zahájena první třída žen, jeden dvojzápas byl po dohodě družstev odložen 
(VK HK - Staré Město). V úterý byla družstva informována o přerušení soutěže v návaznosti 
na nařízení vlády. 

ad 3 - Zpráva DK (tresty ve II. třídě dospělých, péče o mládež) 
Viz také bod 2 - při průběžné kontrole nebyly nalezeny žádné události vyžadující zásah DCK. 

V péči o mládež chybí údaje asi za osm družstev (z toho čtyři z HK-Z-1, kde dosud 
upozornění neproběhlo), některá z nich prokazatelně mají družstva v krajských soutěžích. 
Nepředpokládá se nutnost zásahu DCK. 

Úkol 1/8/2020:  Upozornit družstva neplnící péči o mládež. 
Termín:   18.10.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 4 – Průběh projektu "minivolejbal do škol", členská základna v kraji 
Přesunuto na prosincové zasedání P-KVS. 

ad 5 – Mládežnické výběry kraje 
Přesunuto na prosincové zasedání P-KVS. 

ad 6 – Školení rozhodčích III. třídy 
Vzhledem k současné situaci nebudeme pořádat školení nových rozhodčích. Pokusíme se 
ho uspořádat příští rok. 
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ad 7 – Činnost komise společenského významu volejbalu (jubilanti, vyšší vyznamenání) 
Letos byl na ocenění v rámci ČVS navržen Vladimír Klár, návrh byl schválen, ale setkání 
jubilantů bylo odloženo. 

Byl předložen seznam jubilantů pro druhé pololetí letošního roku a návrh pro ocenění v roce 
příštím. 

ad 7 - Různé 
V. Nidrle: 
- Ve středu 30.9. proběhlo odložené vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek 

a volejbalistů, jejich trenérek a trenérů a dalších osobností. Hosty byli Mgr 
M. Berdychová, náměstkyně hejtmana, místopředseda ČVS PaedDr. Z. Haník, PhD., 
předseda všesportovního kolegia Mgr. J. Pekař, předseda Kh KO ČUS L. Šnajdr 
a L. Douděra jako fotograf a zástupce tisku. Ze záznamu vyhlášení pozdravil předseda 
ČVS Mgr. Marek Pakosta. Vyhlášení bylo uspořádáno za podpory Královéhradeckého 
kraje, ČVS, Kh KO ČUS, restaurací Pod Terasami a Slávka a agentury Festing. 
V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni: 
- mladší žákyně Barbora Zemánková (SlHK), mladší žák Aleš Hejl (VK Sport RK), 
- starší žákyně Karolína Bílá SPORT KLUB NA), starší žák Šimon Mach (SlHK), 
- kadetka Eliška Pohlová (VK Hronov), kadet Ondřej Arabasz (TJ Sokol Dřevěnice), 
- juniorka Nikol Urbanová (Volejbal ČK), junior Filip Rieger (VK Hronov), 
- naděje dívky Denisa Škodová (Volejbal ČK), naděje chlapci Marek Suk (VK AŠ 

Kvasiny), 
- talent chlapci Lukáš Nejman (SlHK), 
- trenérský přínos Naďa Skácelová (SlHK), 
- trenérský přínos Tomáš Erben, 
- nejlepší trenér dívek Lukáš Peiker (SlHK), 
- nejlepší trenér chlapců Mgr. František Lilko (SlHK), 
- dlouhodobý přínos volejbalu Václav Židů (Sokol Malšovice), 
- mimořádné ocenění Vladimír Klár. 
Účastníkům byly rozeslány fotografie L. Douděry a odkaz na šot ve východočeských 
zprávách, informace je vystavena na webu KVS. 

- Porada předsedů KVS a setkání jubilantů (obojí plánováno na 23.10.) i zasedání ČVS 
(24.10.) byly odloženy. 

- Krajské materiály ke stému výročí volejbalu zpracovává V. Židů (zatím obrazová 
dokumentace, historie ČVS a okresu Hradec Králové), M. Dolek se přihlásil k úkolu za 
okres Rychnov nad Kněžnou a V. Nidrle má za okres Jičín. 

J. Kmoníček: 
- Průběžné čerpání rozpočtu. Pokud se do konce roku nerozběhnou soutěže a možnosti 

trénovat, budeme mít problém utratit cca 200 000 Kč z dotací od ČVS. 
- Na jednotlivé okresy ještě připadají následující částky podle schváleného rozpočtu: 

- Hradec Králové 37 469 Kč, 
- Náchod již vyčerpáno, 
- Trutnov 15 000 Kč, 
- Rychnov 10 701 Kč, 
- Jičín 15 000 Kč. 
Potřeboval by do konce měsíce vědět, zda okresy stihnou uvedené částky do konce 
roku vyčerpat nebo ne, případně kolik ano. 
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Úkol 2/8/2020: Požádat předsedy OVS o stanovisko k čerpání zbývajících 
částek. 

Termín:   16.10.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

F. Pluhař: 
- Výkaz o školení trenérů nám byl pro množství nezaplacených licenčních příspěvků 

vrácen předsedou RMK ČVS zpět. Bude provedena kontrola zaplacení účastníky 
a odeslán výkaz pouze o nich, ti, kteří zaplaceno nemají, budou informováni mailem. 

Úkol 3/8/2020: Provést kontrolu zaplacení LP u účastníků školení trenéra III. 
třídy. 

Termín:   24.10.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

 
 
Zapsal: Vik. 
 


