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Zápis č. 07/2020 

ze zasedání předsednictva Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 16.9.2020 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, J. Vik 
Omluveni:  L. Ruprich 
Příští zasedání: 15.10.2020 (změna proti původnímu termínu) v 16:30 

v zasedací místnosti TJ Slavia HK 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Krajské mládežnické výběry 
3. 100 let volejbalu, zpráva o přípravě akce v kraji 
4. Hodnocení zasedání výboru KVS 
5. Vysokoškolská liga 
6. Finále soutěže vesnických družstev 
7. Volba delegáta na valnou hromadu KS ČUS 
8. Příprava vyhlášení nejlepších volejbalistů kraje 
9. Různé 

 

ad 1 

• 2/5/2020 -  Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.).                                                   
Úkol trvá. 

• 1/6/2020 - Zaslat J. Vikovi kontaktní údaje pro rozeslání pozvánek hostům vyhlášení 
nejlepších (J. Lejsek, 30.7.). 
Pozvánky rozeslány, část hostů již potvrdila účast. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/6/2020 -  Zaslat J. Vikovi kontaktní údaje pro rozeslání pozvánek vyhlašovaným 
sportovcům a trenérům (J. Lejsek, 30.7.).                                                                 
Pozvánky rozeslány, část vyhlašovaných již potvrdila účast, zatím se nikdo neomluvil 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

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

ad 2 – Krajské mládežnické výběry 
P-KVS potvrzuje ve funkci na další sezónu stávající trenérské složení, tedy Petra a Petr 
Kovalíčkovi u dívek a Jakub Lejsek a Tomáš Lilko u chlapců. 

U dívek bude první sraz (výběr) v prvním říjnovém týdnu a dále přibližně jednou měsíčně, 
chlapci již první sraz měli a termíny jsou uvedeny na webu KVS (http://kvs-hk.wz.cz/?p=906), 
v historiky krátké době tam budou uvedeny i konkrétní termíny dívek.  Budou také 
uspořádány kempy „benjamínků“, tři do Vánoc a dva v květnu. Bližší informace jsou uvedeny 
na webu. 
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ad 3 – 100 let volejbalu, zpráva o přípravě akce v kraji 
Termín krajských oslav byl stanoven na 25.6.2021, místo bude určeno dodatečně na základě 
počtu účastníků (otázkou zatím je, zda slavnostní zasedání spojíme s vyhlášením 
nejlepších). Součástí oslav budou mj. zmíněné slavnostní vyhlášení, výstava, tedy jednak 
putovní přepravovaná ČVS, ale také část týkající se volejbalu v kraji a ocenění zasloužilých 
členů volejbalového hnutí v kraji. V. Nidrle na turnaji v Česticích mluvil s místopředsedou 
KSV ČVS M. Vyhlídalem o tom, jak budou vybírány osoby pro vyhlášení na úrovni ČVS – 
pravidla by měla být jasná do příštího zasedání výboru ČVS. V. Nidrle domluví na výše 
uvedený termín putovní výstavu. 

Úkol 1/7/2020: Domluvit s ČVS putovní výstavu na dobu kolem 25.5.2021. 
Termín: 15.10.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
Součástí slavnostního zasedání by zřejmě mohlo být vystoupení zástupců okresů, zkusíme 
připravit almanach V. Židů na něm pracuje. Dotace z ČVS by měla být odhadem 70 tis. Kč. 
po volbách zažádáme o dotaci kraje. 

Diskutována byla možnost, pokud by se slavnostní zasedání uskutečnilo v zasedání 
místnosti TJ Slavia, doprovodit je sportovním programem. Při jednání se zástupci ČVS bylo 
zmíněno utkání mládežnických reprezentací, v úvahu by přicházelo např. uspořádání 
miniturnaje ženských prvoligových družstev. Protože počítáme se všedním dnem, není 
možné počítat s turnajem v minivolejbalu. 

ad 4 – Hodnocení zasedání výboru KVS 
Vzhledem k okolnostem byla účast slušná, všechny body, včetně organizace nového ročníku 
soutěží, byly projednány, finanční náklady nevybočily z normálu. Podzimní zasedání bude 
poslední, protože začnou platit nové stanovy ČVS, a tedy jen dvoustupňová struktura řízení, 
zvažována je možnost uspořádat toto zasedání poněkud slavnostněji. 

ad 5 – Vysokoškolská liga 
První impuls vzešel od J. Popelky, první turnaj se hraje 16.10. KVS bude delegovat rozhodčí, 
Slavia dodá halu, obojí financuje vysokoškolská liga, hlavním vedoucím soutěže v Hradci 
Králové je z FIM. J. Lejsek přislíbil zpracovat v příštím roce žádost o grant. 

ad 6 – Finále soutěže vesnických družstev 
Turnaj proběhl pouze v sobotu 22.8., zahájení se zúčastnili V. Nidrle a J. Vik. Rozvolňují se 
pravidla pro start družstev, ale i tak zájem družstev klesá (čtyři, resp. pět družstev 
v jednotlivých kategoriích). ČVS o tom sice bude ještě jednat, lze ale předpokládat, že příští 
ročník bude poslední, který bude ČVS podporovat. 

ad 7 – Volba delegáta na valnou hromadu KS ČUS 
Valná hromada byla odložena na 22.9. (večer proběhne vyhlášení ankety o nejlepšího 
sportovce kraje, do které jsme nominovali žáky TJ Slavia, kteří vyhráli Český pohár kadetů 
a obsadili druhé místo na mistrovství republiky a Davida Kollátora, medailistu z ME). P-KVS 
volí jako delegáta V. Nidrle. 

ad 8 – Příprava vyhlášení nejlepších volejbalistů kraje 
Vyhlášení bylo odloženo na 30.9., začátek v 17:30 je proto, že se předtím koná vyhlášení 
ankety „Zlatá koruna“. Organizačně je vyhlášení připraveno, pozvánky byly rozeslány. 
Vzhledem k vyšší dotaci budou vyhlašovaní dostávat trička, resp. polokošile s logem KVS. 

V. Nidrle zjistí podmínky pro využití dotace z krajské ČUS. 

Úkol 2/7/2020: Zjistit podmínky na využití dotace KhKO ČUS pro vyhlášení 
nejlepších. 
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Termín: 22.9.2020 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
Členové P-KVS se sejdou v 17:00. 

ad 9 - Různé 
V. Nidrle: 
• Covid-19 – byl diskutován postup vydaný jako příloha rozpisu soutěží řízených ČVS 

(rozeslána vedoucím družstev) s tím, že: 
o u soutěží dospělých bude vždy před zápasem do zápisu uvedena poznámka: 

„Družstvo splňuje podmínky ČVS ke Covid-19“ a podepsána oběma kapitány, to 
znamená, že se plně řídí články 1 a 2 uvedeného dokumentu, ale není vyžadováno 
mít potvrzení o bezinfekčnosti, které je nahrazeno podpisem kapitána; za uvedení 
poznámky do zápisu odpovídá pořádající družstvo, za kontrolu podpisů rozhodčí,  

o u soutěží mládeže budou plně dodrženy podmínky přílohy soutěží řízených ČVS 
včetně povinnosti mít potvrzení dle přílohy rozpisu soutěží ČVS, 

o festivaly minivolejbalu a oficiální mládežnické turnaje KVS jsou nemistrovskými 
soutěžemi a řešení je plně v kompetenci pořadatele. 

Nesplnění bude trestáno herními důsledky, nařízení vstupuje v platnost okamžitě s tím, 
že o tomto víkendu bude v případě zdůvodnění porušení tolerováno. 
Řešení týkající se rozhodčích je v kompetenci Komise rozhodčích. 
Vedoucí soutěží budou informovat družstva, předseda komise rozhodčích bude 
informovat rozhodčí. 
Úkol 3/7/2020: Informovat družstva o povinnostech vztahujících se ke Covid-19 
Termín:  18.9.2020 
Odpovídá/odpovídají: vedoucí soutěží (L. Ruprich, J. Lejsek, J. Vik) a předseda KR 

(V. Anděl)  

T. Jirásek: 
• Zeptal se na stanovisko k elektronickým soupiskám a elektronickým členským 

průkazům. K tomu J. Vik – v rozpisu soutěží uvádíme, že to v průběhu sezóny bude 
možná aktuální, v tomto okamžiku se zavedením v soutěžích dospělých nepočítá. 
Každopádně předložit mobil či notebook připojený do VISu (do VISu, nikoliv na 
www.cvf.cz) je povinností družstva, ne rozhodčího. Výsledek – KM věc ještě zváží 
a připraví případný dodatek rozpisu soutěží. 

V. Anděl: 
• Ubylo rozhodčích, trvale ukončili činnost J. Voslář a M. Mědílek, dočasně činnost 

přerušili Bárta, Dolénková Kudrnáč, Lukavec. Na některé zápasy se tak nepodařilo 
rozhodčího delegovat, bohužel ligoví rozhodčí pískat v kraji většinou odmítají. 

J. Kmoniček: 
• Konstatoval, že postup fakturace za minivolejbalové turnaje, kdy nedostáváme originální 

doklady, ale náklady nám jsou přefakturovávány, není stoprocentně správný. K tomu 
J. Lejsek – věc má i druhou stranu, protože to váže na dotace, které oddíly dostávají od 
svých měst, přičemž jak krajský úřad, tak ČVS tento postup nerozporují. Závěr – 
J. Kmoníček připraví návrh postupu reflektujícího požadavky platné legislativy. 
Úkol 4/7/2020:  Vypracovat postup fakturace za minivolejbalové turnaje. 
Termín:   15.10.2020 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 
 

• Zpracoval dodatek rozpisu soutěží týkající plateb, diskutován byl postup, jak mají oddíly 
získávat potvrzení o tom, že zaplatily. 

• ČVS slíbil TJ Slavia HK kompenzovat ztrátu za neuskutečněné akce ČVS v hale TJ 
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Slavia, není ale schopen tuto kompenzaci poskytnout přímo TJ, ale prostřednictvím 
dotačních peněz na účet KVS, přičemž z účtu KVS by se mělo jednat o převod peněz 
dotačně nevázaných, a to z hlediska výše rozpočtu o nezanedbatelnou částku. 
J. Kmoniček zkusí připravit postup, jak věc řešit, J. Lejsek se dále pokusí dohodnout 
s M. Labaštou nějaký kompromis. P-KVS souhlasí, aby se řešení hledalo.  

F. Pluhař: 
• Podle informací od právníka Finanční úřad pochybil v případě pokuty udělené Sokolu 

Plotiště nad Labem a lze tak očekávat její snížení.  

J. Lejsek: 
• Minivolebalový turnaj byl v Kvasinách, bude v Rychnově a Hradci Králové, Dřevěnice 

hledá vhodný termín. 

• Minivolejbal do škol je limitován uzavřením školních tělocvičen, je třeba najít způsob, jak 
turnaje i tak uspořádat. 

• Navrhuje schválit příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro akce Den s minivolejbalem v Novém 
Městě nad Metují, P-KVS souhlasí, druhý příspěvek jde v rámci schváleného rozpočtu – 
minivolejbal do škol. 

• Navrhuje vyplatit D. Vajsarové odměnu ve výši 2 tis. Kč za uspořádání krajského kola 
plážového volejbalu žákyň – P-KVS souhlasí (náklady na vlastní uspořádání byly 
hrazeny dle schváleného rozpočtu). 

J. Vik: 
• Soutěže druhých tříd byly zahájeny, družstvům bylo oznámeno, že po dvou odehraných 

kolech budou veškeré prohřešky sankcionovány. Družstva byla seznámena s přílohou 
rozpisu soutěží řízených ČVS a s tím, že je bezprostředně dodržovat opatření bodu 2 
této přílohy. V tomto nebo příštím týdnu bude provedena kontrola plnění zásad povinné 
péče o mládež. 

 
 
 
 
 
Zapsal: Vik 


