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Zápis č. 10/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 16.12.2020, uskutečněno per rollam, zasedání výboru KVS 
odloženo 

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

Omluveni:  
Příští zasedání: 13.1.2021 od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
  
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Informace z jednání výboru ČVS 
3. Plán práce P-KVS do valné hromady KVS 
4. Hospodaření KVS za 2020 - předběžná zpráva 
5. Příprava krajské konference svazu 
6. Krajský pohár dospělých - příprava ročníku 2021 
7. Průběh projektu "minivolejbal do škol", členská základna v kraji - přesunuto z října 
8. Mládežnické výběry kraje - přesunuto z října 
9. Různé 
10. Výbor krajského volejbalového svazu 

 

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. 

• 4/7/2020 - Vypracovat postup fakturace za minivolejbalové turnaje (J. Kmoníček 15.10.). 
Pro letošní rok je záležitost vyřešena a postup je dále v souladu s potřebami upravován, 
V příštím roce bude pravděpodobně postup zase jiný, neboť dotace už nepůjdou přes 
MŠMT, ale přes Národní sportovní agenturu. V okamžiku, kdy budou pravidla 
specifikována, bude uložen úkol nový. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/9/2020 - Připravit žádost o mimořádnou dotaci kraje na oslavy stého výročí volejbalu 
a vyhlášení nejlepších (V. Nidrle, J. Lejsek, 31.12.). 
Žádosti o obě dotace byly odeslány v pátek 11.12. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/9/2020 - Rozeslat pozvánky na zasedání výboru KVS (J. Vik, 30.11.). 
Zasedání výboru KVS bylo odvoláno ještě před vypršením termínu úkolu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/9/2020 - Informovat členy výboru, zda plánované zasedání proběhne, nebo jaké bude 
náhradní řešení (J. Vik, 11.12.). 
O odvolání bylo rozhodnuto již na konci listopadu, členové výboru byli informováni. 
Předběžně se počítá s odložením na leden. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/9/2020 - Informovat o možnosti nákupu sportovního materiálu (J. Vik, 12.11.). 
Vedoucí družstev krajských soutěží byli informováni mailem. 



2 / 4 

Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
 

• 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. 
Splněno v termínu, volejbalové životopisy osob navrhovaných na vyznamenání 
v rámci ČVS rovněž odeslány. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací - program organizace sportu, program talent. 

 
ad 2 – Informace z jednání ČVS 
Mělo se uskutečnit 24.10.2020 v Praze, ale vzhledem k epidemiologické situaci se mohlo 
konat pouze per rollam. Byly schváleny tyto směrnice (kompletně jsou zveřejněné na webu 
ČVS): 

- statut sportovních středisek a sportovních center mládeže ČVS, 
- statut krajských center mládeže, 
- směrnice pro hlasování per rollam v ČVS, 
- statut asociace volejbalových klubů žen, 
- statut asociace volejbalových klubů mužů. 
Z obvyklého programu zbývá projednat (způsob nalezne správní rada ČVS): 

- zprávu o činnosti ČVS, 
- návrh rozpočtu ČVS na rok 2021, 
- hospodaření a financování za rok 2020. 

ad 3 - Plán práce P-KVS do valné hromady KVS 
Předseda KVS připravil návrh plánu schůzové činnosti KVS na období leden – duben 2021, 
který bude předložen k připomínkám a schválení členům výboru KVS (buď 13.1.2021, nebo 
zřejmě per rollam). Plán do poloviny roku 2021 zpracuje nově zvolený výbor KVS, pevně 
stanoven je termín 25.6. - slavnostní zasedání KVS ke 100 letům volejbalu. 

ad 4 – Hospodaření KVS za 2020 - předběžná zpráva 
Granty stihneme do konce roku vyčerpat a budeme hospodařit s kladným výsledkem ve výši 
cca 200 tis. Kč (50 tis. Kč v účetnictví a na účtech a cca 150 tis. Kč ve VISu). Co budeme 
muset řešit v příštím roce budou turnaje mládeže. Návrh přednese hospodář KVS, až se 
budeme blížit k nějakému světlu na konci tunelu a budeme vědět, že se zase bude moct 
začít hrát. 
Hospodář předložil písemně tabulku čerpání rozpočtu k 16.12.2020 (P-KVS bere na vědomí) 
a návrh rozpočtu pro rok 2021 - návrh musí být ještě schválen konferencí, P-KVS s návrhem 
souhlasí. 

ad 5 – Příprava krajské konference svazu 
P-KVS svolává konferenci Královéhradeckého krajského volejbalového svazu na pátek 
9. dubna 2021 od 17:00 hodin do Hradce Králové. Počty delegátů za jednotlivé okresy budou 
okresním svazům určeny podle zaplacených licenčních/členských příspěvků k 1.1.2021.  
S předsedy OVS budou (písemně do 20.12.2020) projednány přípravy okresních valných 
hromad ČVS a také návrh na jejich zastoupení v novém výboru KVS a RK KVS. Termíny 
konání VH OVS budou v období od 1.2 do 28.2.2021, s tím, že je OVS svolávají 1 měsíc 
předem. 
Úkol 1/9/2020: Projednat s předsedy OVS přípravy okresních valných hromad 
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a návrh na jejich zastoupení v novém výboru KVS a v kontrolní 
a revizní komisi KVS. 

Termín:   20.12.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle, J. Vik 
 
Valná hromada ČVS je naplánována na sobotu 8. května 2021 od 10:00 (pravděpodobně do 
Prahy). 

ad 6 – Krajský pohár dospělých - příprava ročníku 2021 
Propozice poháru jsou připraveny, vedoucí soutěže (P. Kovalíček) upřesní termíny a rozešle 
družstvům. 

ad 7 – Průběh projektu "minivolejbal do škol", členská základna v kraji - přesunuto z října 
Projekt proběhl v roce 2020, vzhledem k situaci v omezené míře. 

ad 8 – Mládežnické výběry kraje - přesunuto z října 
Od září do října se u dívek i chlapců uskutečnily dva srazy, výběry se připravují na 
Olympiádu mládeže, která bude v Olomouci od 27.6. do 3.7. 

ad 9 - Různé 
V. Nidrle: 
- Ohledně oslav sta let volejbalu jednal s předsedou ČVS Mgr. M. Pakostou a dohodnuto 

bylo následující: 
- je potvrzeno zapůjčení putovní výstavy,  
- je potvrzen společný výběr (ČVS a KVS) funkcionářů pro udělení pamětní medaile 

ČVS,  
- pro použití KVS budou k dispozici i odznaky a diplomy,  
- každý KVS bude moci použít částku 50.000.- Kč z rozpočtu ČVS na organizaci 

oslav v kraji,  
- předseda ČVS slíbil podporu při domluvě eventuální exhibice s trenéry příslušných 

mládežnických reprezentací,  
- slavnostní zasedání v Praze se uskuteční v prostorách Národního muzea v Praze, 

plánovaný termín je ve spojitosti s valnou hromadou ČVS (7. nebo 8. 5. 2021). 
- Pro almanach ke sto letům volejbalu v kraji jsou k dispozici podklady ze všech okresů 

kraje, které dále zpracovávají V. Židů a V. Nidrle. 

F. Pluhař: 
- V roce 2020 se konalo školení trenérů a podařilo se ho uskutečnit mezi první a druhou 

vlnou pandemie. Zúčastnilo se ho dvaadvacet zájemců, kteří u závěrečných zkoušek 
uspěli. Velký problém nastal u jmenování. Ne všichni jsou členy ČVS a mají zaplacené 
členské příspěvky. Žádáme předsedy okresů, aby při každé příležitosti informovali oddíly 
o tom, že dotace MŠMT, resp. Národní sportovní agentury jsou vypláceny dle 
zaplacených členských příspěvků. Od školení uběhlo půl roku, než bylo možné odeslat 
seznam trenérů ke jmenování matriční komisi ČVS.  
Školení proběhlo v areálu hradecké Slavie a díky spolupráci s J. Lejskem byl průběh 
bezproblémový. 

V. Anděl: 
- Požádali jsme sice o dotaci ČVS na výchovu mladých rozhodčích, vzhledem ke stávající 

situaci ji nebudeme čerpat. 

T. Jirásek: 
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-  Doporučuje navrhnout úpravu VISu v těchto oblastech: 
- minivolejbal – nevázat kategorii k určitému věku (na seminářích minivolejalu je 

prezentováno, ať se neřeší věk dítěte, ale má být nové dítě zařazeno do soutěže 
a je věkově v červeném minivolejbalu, ale nezvládne to a může hrát maximálně 
minivolejbal oranžový, na soupisku ho není možné dostat. Přitom pro dotaci Můj 
Klub musí mít dítě za rok odehraných a doložených šest zápasů a pokud to nejde 
doložit, klub přichází o peníze, přičemž pro malé kluby je to důležitý zdroj financí, 

- šestkový volejbal - umožnit smíšená družstva alespoň u mládeže, i když vidí možné 
přínosy i v kategorii dospělých. 

Věc bude ještě diskutována v komisi mládeže a spolu případnými dalšími náměty na 
úpravu zašleme dopis na ČVS. 

J. Lejsek: 
- Na krajský úřad byly podány žádosti o programové dotace (krajská reprezentace 

a ODM, benjamínci, festival minivolejbalu a Královéhradecký pohár). 

ad 10 - Výbor krajského volejbalového svazu 
Plánované zasedání výboru bylo vzhledem ke stávající situaci odloženo. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Vik. 
 


