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Zápis č. 03/202 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 10.3.2021, uskutečněno distančně prostřednictvím technických 
prostředků (ZOOM) 

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

Omluveni:  
Příští zasedání: 9.4.2021 od 17:00 valná hromada Kh KVS (v zasedací 

místnosti TJ Slavia Hradec Králové), zasedání P-KVS 
prostřednictvím ZOOM uskutečníme v předstihu, buď den 
předem, nebo s dostatečným časovým předstihem v den konání 
valné hromady, bude dohodnuto mailem 

 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost TMK v roce 2020, plán na rok 2021 
3. Činnost KR v roce 2020, plán na rok 2021 
4. Mládežnické výběry kraje 
5. Příprava krajské konference svazu 
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. 

• 1/2/2021 - Projednat prostřednictvím úseku mládeže (P. Juda) náměty na úpravy webu 
ČVS (T. Jirásek, 10.3.). 
Po telefonické dohodě byly připomínky zaslány P. Judovi, slíbil jejich projednání. 
Úkol plněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 28.2.: 
4. Plán schůzové činnosti. 
5. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2021, 
6. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2021. 
7. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS. 
Dopis a tabulky v termínu odeslány. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.3.: 
1. Podklady do zprávy o činnosti - předseda KVS již odeslal, předseda ČVS potvrdil 

přijetí. 
 
• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.3.: 
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8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací do soutěží ČVS a mistrovství ČR 
žáků a žákyň - dle rozhodnutí SR 02/40 bod b) byly všechny soutěže s výjimkou 
extralig zrušeny bez postupů a sestupů. 

ad 2 – Činnost TMK v roce 2020, plán na rok 2021 
V roce 2020 bylo školení v červnu a na rok 2021 se s ním nepočítá, ale v případě velkého 
zájmu by bylo možné školení uspořádat, pokud to dovolí koronavirus. Rovněž v závislosti na 
aktuální situaci budou pořádány semináře pro trenéry. 

ad 3 - Činnost KR v roce 2020, plán na rok 2021 
V lednu 2020 se uskutečnil seminář rozhodčích, školení nových rozhodčích z důvodu 
epidemiologické situace neproběhlo. Dále KR delegovala rozhodčí na utkání dospělých, 
dorostu a žactva. 

Konání školení nových rozhodčích a semináře roce 2021 se bude odvíjet podle momentální 
situace. 

Pokud bude možné předpokládat zahájení soutěží na podzim, uvažuje se o semináři 
rozhodčích, případně ve spojení s oslavami sta let volejbalu. 

ad 4 – Mládežnické výběry kraje 
Mládežnické výběry ani akce Nadějí a Benjamínků z důvodu situace s Covid-19 nebyly zatím 
zahájeny (resp. P. Kovalíček stihl první testovací sraz KCM), doufáme, že v květnu nebo 
červnu bude možné činnost obnovit. Zatím ale není třeba jasné, kterých ročníků narození by 
se měla týkat příští Olympiáda dětí a mládeže a vzhledem k předpokládaným změnám ve 
vedení ČVS není možné nic predikovat. 
S tématem částečně souvisí i vyhlášení nejlepších mládežnických volejbalistek, volejbalistů 
a trenérů. Protože se žádné soutěže neuskutečnily, bude akce pojata jako ocenění těch, 
kteří v posledním desetiletí jako nejlepší vyhlášeni byli a následně se ve volejbalu prosadili, 
např. v extralize, nebo reprezentaci. Analogicky chceme přistoupit k ocenění trenérek 
a trenérů, akce by měla být součástí krajských oslav sta let volejbalu. 

ad 5 – Příprava krajské konference svazu 
Byla zahájena tvorba dokumentů (program, jednací řád a volební řád, zprávy komisí, 
usnesení) s využitím vzoru od legislativní komise a návrhů připravovaných pro jednává valné 
hromady KVS. Po diskusi koho pozvat bude doplněn jednací řád (hosté mají právo vystoupit 
v diskusi), jako hosté budou pozváni navržení delegáti valné hromady ČVS a předseda ČVS. 
Noví kandidáti na předsedu ČVS pouze v případě, že o to v rozumném předstihu (do 31.3.) 
požádají.  

Dnes už lze se stoprocentní pravděpodobností předpokládat, že bude nutné valnou hromadu 
uspořádat distančně. Máme k dispozici vybavení ZOOM, jeho administrátorem je a pro 
valnou hromadu bude J. Kmoníček, hlasování musí probíhat v modulu Hlasování ve VISu, 
ten bude administrovat T. Jirásek. K tomu J. Kmoníček - z pohledu administrace ZOOM 
s počtem účastníků sezení roste složitost více než lineárně, před konáním valné hromady by 
to chtělo provést zkoušku, aby se zjistily alespoň část potenciálních problémů. Má připravený 
popis ovládání aplikace ZOOM, rozešle ho delegátům. K tomu J. Vik - zkoušku je třeba 
provést někdy kolem přelomu března a dubna, aby bylo možné ji zopakovat. Připraví seznam 
mailových adres delegátů valné a pošle tento seznam (spolu s návrhem jednacího řádu) 
J. Kmoníčkovi, ten zajistí provedení zkoušky. 
Úkol 1/3/2021: Zaslat J. Kmoníčkovi seznam mailových adres delegátů valné 

hromady KVS a návrh jednacího řádu KVS. 
Termín:   15.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
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Úkol 2/3/2021: Připravit testovací seanci ZOOM pro delegáty valné hromady 
KVS, rozeslat jim popis ovládání aplikace ZOOM. 

Termín:   31.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoniček 
 
Úkol 3/3/2021: Připravit ve spolupráci s J. Kmoníčkem testovací hlasování pro 

účastníky testovací seance ZOOM. 
Termín:   31.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: T, Jirásek 
 
K tomu J. Vik - účastnil se v pátek 5.3. první zkoušky modulu Hlasování. Z hlediska 
uživatelského je aplikace jednoduchá a neměl by být problém, důležité je, aby osoba, která 
aplikaci řídí, byla seznámena s možnostmi. Po zkušenosti ze zkoušky bude upraven jednací 
řád (např administrátor ZOOM má právo vypnout konkrétní osobě mikrofon v případě 
nadměrného hluku v jejím prostředí). 
Jako řídícího valné hromady navrhne předseda KVS J. Vika, pracovní předsednictvo bude 
navrhováno ve složení V. Nidrle, T. Jirásek, J. Kmoníček, V. Klár a J. Lejsek. Pracovní 
komise valné hromady budeme navrhovat dvoučlenné ve složení mandátová předseda 
T. Jirásek a jeden další z pléna, volební předseda někdo, kdo nebude nikam volen (bude 
dohodnuto a s dotyčným konzultováno) a jeden další z pléna a návrhová předseda J. Lejsek 
a jeden další z pléna. Nový výbor KVS bude navrhován devítičlenný, z okresů máme právě 
devět návrhů na členy výboru. Pro kontrolní a revizní komisi máme čtyři delegáty, budeme 
zřejmě navrhovat komisi tříčlennou a jednoho náhradníka (v případě tříčlenné komise 
a odstoupení jednoho člena je možné doplnit kooptací a kvórum je dva, v případě čtyřčlenné 
komise a odstoupení jednoho člena by kooptace nebyla možná a kvórum b bylo tři). Jako 
delegáti valné hromady ČVS budou navržení stávající členové výboru ČVS (M. Burdych, 
Z. Haník, M. Labašta, J. Lejsek a V. Nidrle) a dále J. Kmoniček a J. Vik. 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
- Distančním způsobem proběhlo všech pět konferencí OVS Královéhradeckého kraje, 

řádně proběhly volby nových výborů OVS i delegátů na valnou hromadu KVS. Valné 
hromady okresu Hradec Králové se jako host po schválení per rollam zúčastnil jménem 
KVS člen výboru KVS Ing. Jaroslav Němeček (bývalý předseda STK OVS). KVS rovněž 
obdržel návrhy OVS do nového výboru KVS a do RK KVS. V usneseních a zápisech 
z prvních schůzí OVS bude vyhledáno, zda máme informace o gescích (STK, rozhodčí, 
mládež atd.), pokud ne, vyžádáme si je. 
Úkol 4/3/2021: Zkontrolovat zaplacení členských příspěvků u delegátů krajské 

valné hromady. 
Termín:   15.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

 

Úkol 5/3/2021: Zkontrolovat a případně poptat rozdělení gescí v jednotlivých 
OVS. 

Termín:   15.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
- 100 let volejbalu - probíhají závěrečné práce na Almanachu (text je kompletní, vybírají 

se fotografie), připraven je rozpočet akce (počítá se s dotacemi od krajského úřadu, 
města Hradec Králové a ČVS). Oslavy se plánují na 25.6. ve venkovních prostorách 
Slavie HK (kvůli epidemiologické situaci). Doprovodný program byl zveřejněn 
v únorovém zápise P-KVS, je doplněn i o neděli 27.6. – šestky v mládežnických 
kategoriích. Připravuje se i jednání na úrovni hejtmana kraje a primátora města HK 
s jejich polskými kolegy, protože zápasy výběrů měst Hradec Králové a Walbrzych by 
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měly proběhnout také za účasti politiků, představitelů obou měst, vojvodství a kraje atd. 
V současné době se mj. dohaduje, kdo bude hlavním patronem oslav, zda město, nebo 
kraj.   

- Během zítřka předá T. Jiráskovi a J. Lejskovi požadované statistické informace 
o počtech členů získané od předsedy RMK. 

L. Ott: 
- Navrhuje vrátit, nebo postupně vracet, oddílům řádně přihlášeným do soutěží zaplacený 

poplatek. Soutěž se neodehrála nebo neodehraje bez jejich viny. K tomu J. Vik 
v soutěžích dospělých bylo loni zohledněno neodehrání poloviny druhých tříd snížením 
LPD pro tuto sezónu, obdobným způsobem bude postupováno i letos, kdy první třída 
v podstatě neodehrála nic, třídy druhé se uvidí, polovina soutěže odehrána je. K tomu 
J. Kmoníček - z jeho pohledu je technicky víceméně jedno, zda vklady budeme vracet, 
nebo zohledňovat pro příští soutěžní ročník, spíš by se přikláněl k tomu, že teď vracet 
nebudeme. Závěr - postup v soutěžích dospělých bude analogický postupu loňskému, 
řešení v soutěžích mládeže připraví vedoucí soutěží. 
Úkol 6/3/2021:  Připravit (a seznámit s ním družstva mládeže postup) vyrovnání 

LPD za neodehrané soutěže. 
Termín:   31.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek, L. Ruprich 

 
J. Kmoníček: 
- Rozdal definitivní verze informací o loňském hospodaření (hospodaření KVS 

a výsledovka). Požádal členy P-KVS o vyjádření, zda je pro ně tento formát vyhovující 
a dostatečný. Postup v případě posledního jednání výboru, kdy dva členové P-KVS 
hlasovali proti schválení materiálů o výsledcích hospodaření 2020 a plánu na rok 2021, 
ačkoliv jim tyto byly předány měsíc před hlasováním a nevyjádřili žádné připomínky, 
považuje za nešťastný signál vůči zbytku KVS. K tomu L. Ruprich - představoval by si 
větší důraz na financování mládežnického volejbalu na úkor menší podpory KCM. 
K tomu J. Lejsek a J. Kmoníček - peníze jsou poměrně striktně účelově vázány. 

J. Lejsek: 
- Zeptal se, zda pro nás z jednání s Pražským KVS vyplynuly nějaké závazky. K tomu 

V. Nidrle odpověděl, že ne, jednalo se o vzájemné informování o představách. 
- Zeptal se, co víme něco bližšího o kandidaturách J. Popelky a M. Přikryla na předsedu 

ČVS. K tomu V. Nidrle - J. Popelka podal kandidaturu sám, M. Přikryl byl delegován 
OVS Ústí nad Labem, víc v tomto okamžiku nevíme (kdo koho podporuje). 

J. Vik: 
- Navrhuje v analogii k rozhodnutí Správní rady 02/40 bod b) ukončit krajský přebor I. třídy 

žen, informovat o zohlednění letos zaplacených vkladů při přihlašování do příštího 
ročníku a dále informovat družstva druhých tříd o zrušení postupů. P-KVS souhlasí. 
Úkol 7/3/2021: Rozeslat vedoucím družstev HK-Z-1 mail informující o ukončení 

soutěže HK-Z-1. 
Termín:   15.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 

Úkol 8/3/2021: Rozeslat vedoucím družstev druhých tříd o zrušení postupů do 
prvních tříd. 

Termín:   15.3.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

Zapsal: Vik. 
 


