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Zápis č. 07/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 21.7.2021 od 16:00, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, L. Ruprich, 

J. Vik 
Omluveni: J. Kmoníček, L. Ott 
Příští zasedání:  8.9.2021 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
 
Oprava minulého zápisu – úkol „Připravit koncept odpovědi …“ má správně číslo 2/6/2021, 
nikoliv 3/6/2021. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Rozpis a rozlosování soutěží dospělých 2021-22 
3. Rozpis a rozlosování soutěží mládeže 2021-22 
4. Termínová listina sezóny 2021-22 
5. 100 let volejbalu v ČR – hodnocení 
6. Různé 

ad 1 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
Jediná dvě regulérní družstva našeho kraje (Slavia HK C a Červený Kostelec) jsou 
zařazena pro tuto sezónu do krajského přeboru Pardubického kraje. Pro sezónu 2022-23 
budou jednání pokračovat, jednak s někdejšími dlouholetými účastníky a dále třeba 
s AVL). 
Úkol zrušen, uložen úkol nový 

Úkol 1/7/2021: Hledat řešení vedoucí k vypsání soutěže HK-M-1 pro příští 
sezónu. 

Termín:   21.1.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

• 1/6/2021 - Rozeslat plán práce předsedům OVS a členům RK (J. Vik, 15.6.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/6/2021 - Připravit koncept odpovědi M. Burdychovi a mailem ho konzultovat se členy 
výboru KVS (J. Vik, 15.6.). 
Připraveno, konzultováno, odeslal T. Jirásek. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/6/2021 - Svolat jednání úseku mládeže zaměřené na koncepci školení trenérů mládeže 
(T. Jirásek, 20.6.). 
Jednání bylo svoláno a proběhlo. K tomu F. Pluhař – doufá, že to nepovede ke snížení 
zájmu o školení III. třídy. Odpověděl L. Ruprich – nepovede, nejedná se o konkurenční 
záležitost. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.6.: 

Dopis v termínu odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.9.: 
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1. Podklady do zprávy o činnosti 

ad 2 – Rozpis a rozlosování soutěží dospělých 2021-22 
Rozlosování bylo provedeno a rozesláno družstvům, probíhají bezplatné změny termínů. Platí 
informace o počtech, tedy deset družstev v HK-Z-1 (jedna skupina), patnáct družstev v HK-Z-
2 (tři skupiny po pěti a na závěr turnaje o celkové pořadí, první družstva ze skupin o 1. – 3. 
místo, druhá o čtvrté až šesté atd) a pět družstev HK-M-2 (jedna skupina). 

Rozpis dospělých je připraven, proti loňsku došlo pouze ke kosmetickým změnám. Zbývá 
provést formální kontrolu textu. 

ad 3 - Rozpis a rozlosování soutěží mládeže 2021-22 
Zařazení okresních soutěží Náchodska už nemá smysl – budou z rozpisu vynechány. Do 
pátku bude dopracována část popisu principu placení účastníků soutěží hraných turnajovým 
způsobem a také rozpis čtyřkového minivolejbalu. 

Formální náležitosti obou rozpisů zkontrolují V. Nidrle a F. Pluhař. 

Úkol 2/7/2021: Poslat V. Nidrle a F. Pluhařovi aktuální verzi rozpisu k formální 
kontrole. 

Termín:   22.7.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 4 - Termínová listina sezóny 2021-22 
Podzimní část druhých tříd zahajuje 4.9, končí 2.10., jarní potom začíná 7.5. a končí 4.6. Ženy 
potom hají finálové turnaje o celkové pořadí 18.6. 

První třída žen začíná 9.10. a s jednou přestávkou (30.10.) pokračuje první část do 11.12. 
V novém roce se hraje od 8.1., přestávka je dvoutýdenní, aby se zohlednily jarní prázdniny 
okresů Hradec Králové a Náchod (5.2. a 12.2.), poslední kolo je na programu 19.3. 

Tabulka termínové listiny všech soutěží je součástí rozpisu. 

ad 5 - 100 let volejbalu v ČR – hodnocení 
Akce velmi úspěšná, přijetí polské delegace primátorem města, účast i z vedení kraje, 
přítomen předseda ČVS, dobrá úroveň přátelských zápasů mužů a žen výběru kraje -
Walbrzych, večerní slavnostní část rovněž dobře zvládnutá včetně vyhodnocení funkcionářů 
a nejlepších hráčů a hráček, dobrá účast vybraných zástupců okresů, předány drobné 
pozornosti a dle požadavků OVS předány i almanachy, jejich vydání i kvalita přítomnými 
hodnoceno velmi pozitivně. Byla instalována i oficiální výstava fotografií ČVS ke 100 letům 
volejbalu (viz také příspěvek T. Jiráska v Různém). V. Nidrle s J. Lejskem absolvovali i živé 
vysílání v Hradeckém rozhlase, kde dostali možnost 100 let volejbalu propagovat. Zbývá 
předat pozornosti omluveným – zajistí příslušné OVS, zbývá rovněž provést kompletní 
vyúčtování akce – J. Lejsek již zahájil třídění podkladů.   
Poděkování všem členům výboru KVS za vydatnou pomoc při zajištění akce a zvláště 
J. Lejskovi, který se na organizování podílel nejvíce! K tomu L. Ruprich – všichni, se kterými 
mluvil, vyjadřovali naprostou spokojenost. K tomu V. Nidrle – jedinou drobnou výjimkou byl 
S. Horák, podle kterého bylo vystupování trenérů ženského výběru kraje málo emotivní ����. 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
- K dispozici KVS budou lístky na mistrovství Evropy mužů v Ostravě (září), požádá 

předsedy OVS o vyřízení s oddíly. 
- Proběhla změna na postu generálního sekretáře ČVS, M. Labašta přechází od 19.7. na 

Národní sportovní agenturu jako ředitel dotací, novým generálním sekretářem ČVS 
jmenován I. Iro, vedoucím ekonomického úseku V. Šrubař. 

- Nový místopředseda ČVS M. Přikryl (gesce krajské svazy) požádal o možnost zúčastnit 
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se schůze našeho výboru KVS. Je pozván na jednání 8. září 2021.  
- Účastnil se valné hromady KS ČUS 10.6.2021, předsedou opět zvolen L. Šnajdr, v krajské 

radě je i J. Lejsek (komora TJ/SK). 
- V. Šrubař zaslal Vyhlášení podpory v oblasti projektů mládeže KVS v roce 2021. Projekty 

je třeba odevzdat do 15.8. 
Úkol 3/7/2021:  Připravit projekty KVS v oblasti mládeže. 
Termín:   10.8.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček, J. Lejsek 

V. Anděl: 
- Delegování rozhodčích na soutěže bude provádět vždy přibližně tři týdny před zahájením 

požádal rozhodčí, aby si do 10.8. vyřídili členské příspěvky. 

L. Ruprich: 
- Pozval na turnaj do Lupenice ve dnech 21. – 22. srpna a na Zmrzliňák tamtéž o týden 

později. 

J. Lejsek: 
- Ve stádiu příprav je řešení školního minivolejbalu v nastávajícím školním roce. 
- V souvislosti s oslavami také oslovil firmu, která vytvářela web Náchodska a požádal 

o nacenění tvorby analogických funkcí. 
- Mail s určením garanta za beachvolejbal byl odeslán (určen byl T. Jirásek). V. Nidrle pošle 

opakovaně. 
Úkol 4/7/2021: Zaslat do Prahy opakovaně informaci u určení garanta 

beachvolejbalu v kraji. 
Termín:   25.7.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

- Je třeba požádat P. Kovalíčka, vedoucího Královéhradeckého poháru, aby připravil dva 
termíny pro turnaje mužů i žen, mj. abychom naplnili podmínky získaného grantu. J. Vik 
mu zašle mail 
Úkol 5/7/2021: Zaslat mail P. Kovalíčkovi o nutnosti dohrát na podzim 

Královéhradecký pohár 2021 mužů i žen. 
Termín:   22.7.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Na jednání úseku mládeže byl informován o možnosti zajistit pro trenéry mládeže buď 
zahraniční stáž (nejspíš Francie), nebo naopak semináře se zahraničními trenéry u nás. 

- Ve dnech 6. a 7. srpna od 17:00 sehraje v hale Slavie mužská reprezentace ČR přípravné 
zápasy se Slovenskou republikou. Česká reprezentace má v hale soustředění do 26.7. 

T. Jirásek: 
- Představil záměr vytvoření krajského střediska. Analyzovali si situaci v mládežnickém 

volejbalu v kraji a jako zásadní nedostatek zjistili kvalitu průběžného vzdělávání trenérů 
(připravuje k tomu prezentaci). Ve středisku by, zřejmě na částečný úvazek, byli dva 
profesionální trenéři, jeden pro dívky a jeden pro chlapce, kteří by objížděli oddíly v kraji 
a trenérů předávali informace. Kromě toho by mohli mít na starosti okresní soutěže, kempy 
benjamínků nebo minivolejbal do škol. Hrubá představa o financování je, že by se na něm 
podílely kraj a svaz. K tomu L. Ruprich – zajištění financování musí být první starostí. 

- Vzhledem ke kolizi termínů pro zapůjčení putovní výstavy s okresem Rychnov nad 
Kněžnou (výstava je do 8.8. ve Dřevěnici, potom si ji do 23.8. zamluvil právě okres 
Rychnov nad Kněžnou), domluví s L. Ruprichem možnost převozu z Lupenice do 
Červeného Kostelce a zpět. 
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V. Anděl: 
- Delegování rozhodčích na soutěže bude provádět vždy přibližně tři týdny před zahájením 

požádal rozhodčí, aby si do 10.8. vyřídili členské příspěvky. 

L. Ruprich: 
- Pozval na turnaj do Lupenice ve dnech 21. – 22. srpna a na Zmrzliňák tamtéž o týden 

později. 

J. Kmoníček (podal písemně): 
- Doplnění do veřejného rejstříku bylo odesláno na soud, do konce července by mělo být 

zveřejněno, případně bychom měli být požádáni o doplnění. 
- Ocenil podíl J. Lejska a V. Nidrle na organizaci krajských oslav 100 let volejbalu. 
- S J. Lejskem byl vyjasněn princip plateb družstev mládeže do soutěží. 
- Z tabulky srovnávající počty mládeže v krajích (první Praha 5679, náš kraj osmý s 954 

členy) podle jeho názoru jasně vyplývá potřeba podporovat v první řadě mládež. 

Zapsal: Vik. 
 


