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Zápis č. 02/2021 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 10.2.2021, 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: 10.3.2021 od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Inventura majetku KVS a KCM 
3. 100 let volejbalu v kraji 
4. Královéhradecký krajský pohár mužů a žen 
5. Festival barevného minivolejbalu - průběh 
6. 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 březen. 
Úkol trvá, termín změněn na 31.3.2021. 

Na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly. 

• Termíny vyplývající z Termínovanému úkolů KVS pro rok 2021 – do 15.2.: 
1. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2020 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2021 
3. Zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického 

dopisu k inventuře KVS ze září 2020 včetně výkazu inventury hmotného majetku 
k 31.12.2020.  

Dopis a tabulky byly odeslány. 
• Termíny vyplývající z Termínovanému úkolů KVS pro rok 2021 – do 28.2.: 

4. Plán schůzové činnosti - byl schválen na zasedání výboru KVS. 
5. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2021 - školení trenérů třetí třídy 

letos nepořádáme, bylo loni. Podle zájmu trenérů budeme pořádat trenérské 
semináře, pokusíme se využívat podporu ČVS. 

6. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2021 - viz příspěvek 
V. Anděla v rubrice Různé. 

7. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS - týkalo by se pouze 
soutěží dospělých, ale vzhledem k tomu, že Správní rada v usnesení 02/40 bod b) 
ruší všechny soutěže řízené ČVS s výjimkou extralig bez postupů a sestupů, nemá 
smysl zjišťovat. 

ad 2 – Inventura majetku KVS a KCM 
Neevidujeme žádný majetek k inventarizaci. Informace o tom byla do Prahy odeslána jako 
součást řešení úkolu číslo 3 (viz výše). 
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ad 3 - 100 let volejbalu v kraji 
Jsou připravené podklady pro Almanach (V. Židů, V. Nidrle, formální úpravy J. Vik) za 
spolupráce OVS. Probíhají už jen jazykové úpravy a výběr fotografií. Uskutečnilo se jednání 
s firmou Maybee (J. Lejsek a J. Kmoníček), která bude zajišťovat tisk almanachu, plakety 
(medaile) pro vyhodnocené, propagaci v kraji i samotné slavnostní vyhlášení dne 25.6. Je 
připraven i rámcový rozpočet akce, ve kterém se promítají dotace od ČVS a od krajského 
úřadu. J. Lejsek jednal s A. Mrázem (koordinátor oslav ČVS), dohodnuto pořádání turnaje 
v minivolejbale, dále zapůjčení putovní výstavy pro slavnostní zasedání KVS a také pro 
Volejbalovou Dřevěnici (ta 31.7.,1.8. a 7. a 8.8.). 

Časový program oslav: pátek 25.6., 16.00 - utkání mužů výběr kraje – Walbrzych, 17.30 - 
utkání žen výběr kraje – Walbrzych, 19.00 - slavnostní zasedání KVS, sobota 26.6. od 8.00 
turnaj v barevném minivolejbale. 

KVS vyzval prostřednictvím OVS oddíly v kraji, aby ve svých místech uspořádaly akce ke 
100 letům volejbalu, které KVS finančně podpoří. 

J. Lejsek a V. Nidrle jednali a budou jednat o podpoře akcí ke 100 letům s vedením 
vybraných měst v kraji. 

ad 4 – Královéhradecký krajský pohár mužů a žen 
Oficiálně ještě nebyl ukončen minulý ročník - pokud nebudou do konce února uvolněna 
opatření, nebude dohrán. 
Rozpis ročníku letošního je připraven - viz minulé zápisy, nicméně vzhlede k situaci 
a k nejasným vyhlídkám zatím nebyl, spolu s přihláškami, rozeslán. Pokud to situace 
umožní, uspořádáme pohár jedno až dvoukolově, termíny nebudeme moci přizpůsobovat 
AVL. Zatím neproběhlo jednání s Pardubickým KVS, jaké má představy o ukončení poháru 
a jaké o společném finále letos (loni měl být pořadatelem společného finále Pardubický 
KVS). 

ad 5 – Festival barevného minivolejbalu - průběh 
Na podzim byly odehrány úvodní turnaje sezóny (Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou). 
Turnaje v Kvasinách a Dřevěnici budou odehrány dle epidemiologické situace. 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
- Probíhají jednání s dalšími KVS (s Prahou uskutečněno 11.2.) o společném postupu při 

volbách do orgánů ČVS. KVS má své priority, které byly projednány 28.1. za přítomnosti 
uvažovaných delegátů na valnou hromadu ČVS (vysíláme 7), a to M. Burdycha, 
Z. Haníka, J. Kmoníčka, M. Labašty, J. Lejska, V. Nidrle a J. Vika a za účasti předsedy 
ČVS M. Pakosty. 

- KVS podporuje volbu M. Pakosty na předsedu ČVS, do výboru ČVS navrhne Z. Haníka 
a J. Lejska, do RK ČVS J. Kmoníčka; dále podpoří jmenování M. Labašty do funkce 
generálního sekretáře ČVS. 

- Probíhají okresní valné hromady, a to distančně – Hradec Králové 16.2., Jičín 17.2., 
Náchod 26.2., Rychnov n. K. 26.2. a Trutnov 26.2. 

F. Pluhař: 
- Příprava valné hromady běží, bude 16. 2. 2021 distančním způsobem. Dokumenty 

budou připraveny a v pdf odeslány 15. 2. 2021 v odpoledních hodinách. Děkuje za 
pomoc J. Kmoníčkovi, J. Lejskovi a J. Vikovi. 

V. Anděl: 
- Školení nových rozhodčích uspořádáme, pokud to umožní epidemiologická situace 

a bude alespoň pět zájemců. 
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J. Vik: 
- Pokud by se měla valná hromada KVS uskutečnit distančně, je třeba v Praze vyžádat 

licenci a vyzkoušet si programové vybavení ZOOM. Otázkou je, jestli nebude možné 
sejít se v zasedací místnosti TJ Slavia v omezeném počtu (všichni samozřejmě 
s notebooky, aby mohlo být využito sčítací aplikace) a jen ty ostatní připojit na dálku. 
Možná to dát delegátům v pozvánce jako volbu. 

T. Jirásek: 
- Je pro, aby se valná hromada KVS konala distančně, pokud bychom se v omezeném 

počtu scházeli na Slavii, přijede. 
- Zeptal se, zda se na úrovni svazu nebo kraje neuvažuje využít pro práci klubů 

programové vybavení XPS Lite. Florbal a předním už i hokej a fotbal tento SW používají 
(https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/skoleni/xps-network). K tomu V. Nidrle - ačkoliv v OFS 
pracuje, nikdy o uvedeném SW neslyšel. 

- Komise mládeže má několik připomínek k fungování webových stránek ČVS, mj. není 
funkční vyhledávání, volba "Práce s mládeží" obsahuje pouze projekt "Hodina pohybu 
navíc" z roku 2016, který je už dva roky nahrazen projektem "Sportuj ve škole", volbu 
"Volejbal na školách" je potřeba aktualizovat a do příloh dát reálné odkazy nebo rovnou 
celé dokumenty pro stažení atd. 
Úkol 1/2/2021: Projednat prostřednictvím úseku mládeže (P. Juda) náměty na 

úpravy webu ČVS. 
Termín:   10.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

 
Zapsal: Vik. 
 


