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Zápis č. 03/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 9.3.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, J. Vik, Petr Klár jako host 
Omluveni: L. Ruprich 
Příští zasedání:  1.4.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, příprava na 

valnou hromady, od 17:00 valná hromada KVS 
 13.4.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, řádné 

zasedání výboru KVS 
 
 
úkol Kubovi, aby propagoval školení trenérů III. třídy 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost TMK v roce 2021, plán na 2022 
3. Činnost KR v roce 2021, plán 2022 
4. Mládežnické výběry kraje, olympiáda 
5. Příprava krajské valné hromady svazu 
6. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 4/1/2022 - Informovat na příštím zasedání výboru KVS o stavu příprav beachvolejbalových 
reprezentací na olympiádu (J. Lejsek, 9.2.) (J. Lejsek, 9.3.). 
I únorový kemp byl zrušen, bude 13.3. Očekáváme účast asi osmi chlapců a pěti dívek. 
Úkol trvá, nový termín 13.4. 

• 5/1/2022 - Stanovit termín dalšího kola čtyřkového volejbalu (L. Ruprich, 9.2.). 
Vzhledem k nepřítomnost L. Rupricha odloženo na příští zasedání výboru. 
Úkol trvá, nový termín 13.4. 

• 1/2/2022 - Zjistit u potenciálních vítězů HK-Z-1 zájem o uspořádání kvalifikace do druhé 
ligy žen (J. Vik, 13.1.). 
Družstva oslovena mailem, buď odmítla, případně neodpověděla. Do Prahy nahlášeno, že 
nikdo nemá zájem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/2/2022 -  Připravit L. Ruprichovi medaile a diplomy pro krajská finále dívek (J. Lejsek, 
5.3.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/2/2022 - Delegovat rozhodčí pro krajská finále dívek (V. Anděl, 5.3.). 
Podařilo se zajistit o jednoho rozhodčího méně, než bylo plánováno, nicméně vše řádně 
proběhlo. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/2/2022 - Informovat družstva Z1 o nutnosti dohrát odložené zápasy do poloviny měsíce 
dubna (J. Vik, 12.2.). 
Mail rozeslán, po dohodě umožněn i termín 16.4. V tomto okamžiku zbývá domluvit termíny 
dvou dvojzápasů (Staré Město – Studenec a Staré Město – VK HK). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 15.2.: 
1. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2021. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2022. 
3. Zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického dopisu 

k inventuře KVS ze září 2021 včetně výkazu inventury hmotného majetku k 31.12.2021. 
Podklady k prvním dvěma bodům dodány členům výboru, výbor KVS bere informaci na 
vědomí. Majetek nemáme, účetní závěrka bude hotova do 31.3. a následně vystavena na 
www.justice.cz. V. Nidrle zjistí, nakolik je třetí úkol relevantní za situace, kdy jsme 
pobočným spolkem. 
Dopis v termínu odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 28.2.: 
4. Plán schůzové činnosti KVS na rok (pololetí) 2022. 
5. Roční plán školení trenérů pořádaných KVS v roce 2022 – 9. až 12. 6. a 24. až 26.6. 

v Hradci Králové. 
6. Roční plán školení rozhodčích pořádaných KVS v roce 2022 – praxe při Zmrzliňáku 

v Lupenici 21. až 22.5., teorie 10. a 17. 5., místo bude upřesněno dle přihlášených 
zájemců. 

7. Seznam zájemců o uspořádání kvalifikací do soutěží ČVS – nikdo nemá zájem 
 Dopis v termínu odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 30.3.: 
 Podklady do zprávy o činnosti – zajistí V. Nidrle. 

Úkol 1/3/2022:  Připravit podklady do zprávy o činnosti. 
Termín:   30.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – nejpozději 14 dnů před ko-
náním akce: 
8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací soutěží ČVS a mistrovství ČR žáků 

a žákyň (termíny – viz rozpis soutěží ČVS) – z HK-Z-1 nikdo postupovat nechce 
(oslovena první čtyři družstva). U chlapců Slavia a Rychnov do MČR žáků (nicméně 
pořadí bude jasné až po posledním turnaji 20.3., takto bude do Prahy nahlášeno, 
protože první kolo se hraje už 2. a 3.4.), kadeti a junioři ne, L. Ruprich rozeslal dotaz 
družstvům. 

ad 2 – Činnost TMK v roce 2021, plán na 2022 
TMK pořádala školení trenérů v okrese Náchod, Červený Kostelec – Tomáš Jirásek. 
Srazy benjamínků jsou ve spolupráci s J. Lejskem, J. Holčíkem a A. Holubcem pořádány 
zároveň jako semináře pro trenéry, podílí se i OVS Hradec Králové. 
Stejně tak v okrese Rychnov nad Kněžnou jsou srazy benjamínků pro dívky pořádány zároveň 
jako semináře pro trenéry, organizuje je mj. L. Ruprich. 
V roce 2022 budeme pokračovat v seminářích při srazech benjamínků, které jsou velmi 
dobrým doškolováním i pro trenéry v okresech. K tomu F. Pluhař – škoda, že stejně nepracují 
ostatní okresy a kritizují práci TMK! 

ad 3 – Činnost KR v roce 2021, plán na 2022 
Zásadní problém je nedostatek mladých rozhodčích, většina vyškolených studuje mimo své 
bydliště, nebo hraje. Loni na podzim bylo vyškoleno dvanáct rozhodčích, nicméně do pískání 
se aktivně zapojují přibližně tři. 
S výjimkou mladších žákyň jsou rozhodčí delegováni na ostatní soutěže, občas se stane, že 
nezbude než pořadateli oznámit, že rozhodčí v daném termínu k dispozici nejsou a že si musí 
poradit sám. 
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K letošnímu plánovanému školení bude provedena kontrola, zda byly všechny oddíly 
informovány a informace vystavena na webu KVS – viz úkoly 3/3/2002 a 4/3/2002. 
K tomu se dotázal V. Nidrle – pokud by se podařilo získat v okresu přiměřený počet zájemců, 
bylo by možné uspořádat školení v tomto okrese? Odpověď KR je ano. 

ad 4 – Mládežnické výběry kraje, olympiáda 
Srazy chlapců probíhají stále jednou měsíčně, dívky mají naplánován sraz na tento pátek. 
Zatím ale nejsou bližší informace o stavu příprav olympiády v Olomouci (otázkou je 
financování). 

ad 5 - Příprava krajské valné hromady svazu 
Uskuteční se 1.4.2022 od 17:00 v Hradci Králové (hala TJ Slavia), výbor se sejde v 16:30. 
OVS do 20.3.2022 sdělí jména delegátů s kontaktními údaji (počty určeny v zápise 1/2002, 
tedy HK a NA 5, JC, RK a TU 2), pozvánky bude rozesílat J. Vik průběžně po zjištění kontaktů 
od OVS. Jako delegáti s hlasem poradním se mohou účastnit členové výboru a RK KVS, pokud 
nemají od OVS mandát s hlasem rozhodujícím. Pozvánku bude zaslána také předsedovi ČVS.  
Po dotazu na ČVS je zřejmé, že se nevolí náhradní delegáti s hlasem rozhodujícím, a to ani 
na konferenci KVS ani ČVS, delegátem na konferenci ČVS může být i osoba, která není 
delegátem konference ČVS, musí ale explicitně vyjádřit souhlas s kandidaturou. 
J. Vik připravil materiály konference, které konzultoval s předsedou (program, jednací řád, 
program, postup při jednání VH, volební řád pro případ, že by nebylo možné zvolit delegáty 
VH ČVS jedním veřejným hlasováním). Do stávajícího tvaru připraveného volebního řádu bude 
doplněna tajná volba. 
J. Vik sdělil, že by přivítal, kdyby kvůli současným zdravotním problémům řídil VH někdo jiný, 
předseda oslovil J. Lejska, který souhlasí. V tom případě bude do návrhové komise navržen 
T. Jirásek, J. Vik bude navržen jako předseda případné volební komise. 
Zprávu o činnosti připraví V. Nidrle, zprávu o hospodaření J. Kmoníček, zpráva RK V. Klár 
(domluví s ním J. Kmoníček). Pracovní předsednictvo bude navrženo ve složení V. Nidrle, 
J. Vik, J. Lejsek, J. Kmoníček, V. Klár a zástupce ČVS.                                                                       
Úkol 2/3/2022:  Dojednat s V. Klárem vytvoření zprávy revizní komise. 
Termín:   12.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 
Delegátů na VH ČVS (Praha 14.5.) volíme devět. V. Nidrle oslovil členy výboru KVS, zda jsou 
ochotni kandidovat na zvolení za delegáta VH ČVS s hlasem rozhodujícím. Kladně se vyjádřili 
V. Nidrle, J. Lejsek, V. Anděl a J. Kmoníček, nechtějí J. Vik, L. Ruprich, F. Pluhař, T. Jirásek 
a L. Ott. Další, kteří projevili zájem, resp. jsou navrhováni OVS jsou M. Houštěk, M. Labašta, 
P. Klár, J. Adamcová a J. Vidasov. 
Návrh výboru KVS valné hromadě je tedy V. Nidrle, J. Lejsek, V. Anděl, J. Kmoníček, M. 
Houštěk, M. Labašta, P. Klár, J. Adamcová a J. Vidasov. 
Občerstvení zajistí J. Lejsek, cestovné delegátům bude vyplaceno bankovním převodem na 
účet (informace bude uvedena na pozvánkách). 

ad 6 – Různé 
V. Nidrle: 
- Je zřízena datová schránka Královéhradeckého KVS – atac9ji. Informaci zveřejníme na 

webu KVS a dáme do rozpisu soutěží 2022/23. V. Nidrle uvědomí sekretariát ČVS. 
- Navrhuje posunout termín květnové schůze o týden, tedy na 18.5. po VH ČVS, vzhledem 

k tomu, že se na VH ČVS možná bude mj. jednat o připravovaném razantním zvýšení 
členských příspěvků. Výbor KVS souhlasí. Ke zvýšení členských příspěvků proběhla 
diskuse, ze které mj. vzešla obava, že to povede ke značnému omezení účasti v krajských 
soutěžích s největší pravděpodobností, v okresních soutěžích určitě. P. Klár zmínil, že by 
ze strany navrhovatele měla být zpracována rozvaha, jak se věc do počtu členů ČVS 
platících členské příspěvky promítne a zda je případné zvýšení příjmu v poměru k celkové 
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výši rozpočtu ČVS nějak významné. V. Nidrle bude v tomto smyslu vystupovat na příští 
poradě s předsedy KVS. J. Kmoníček připraví představu, jak se se situací vyrovnat. 
Úkol 3/3/2022: Připravit návrh ošetření případného zvýšení členských příspěvků 

v soutěžích dospělých. 
Termín:   18.5.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

J. Lejsek: 
- Školení trenérů a školení rozhodčích by měla být propagována co nejvíce způsoby. 

K tomu J. Vik – rozeslání mailu o školení rozhodčích přislíbil F. Pluhař, vystaví informace 
na webu KVS a zkontroluje odeslání mailu o školení rozhodčích. K tomu J. Lejsek – 
vystaví informaci na Facebook. 
Úkol 4/3/2022:  Propagovat na webu školení trenérů a rozhodčích. 
Termín:   12.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
Úkol 5/3/2022:  Zkontrolovat rozeslání mailu o školení rozhodčích. 
Termín:   12.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Na zasedání výboru ČVS byla schválena změna věkových kategorií mládeže. K tomu bylo 
konstatováno, že slibovaná diskuse k problému neproběhla a dále, že předpokládané 
navýšení počtu družstev v mládežnických soutěžích ČVS téměř o padesát procent 
povede k degradaci krajských soutěží tam, kde dosud existují, mj. tedy u nás. 

- Obsáhle informoval o aktivitách úseku mládeže, bylo doporučeno zpracovat to jako 
ucelený dokument a vystavit na webu KVS (s termínem před VH KVS). 
Úkol 6/3/2022: Dopracovat a na webu KVS vystavit informaci o aktivitách úseku 

mládeže. 
Termín:   25.3.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

F. Pluhař: 
- PaedDr. Z. Haník, Ph.D. se nebude podílet na lektorském zajištění školení trenérů. To je 

jinak připraveno, lektoři dostali možnost oznámit, jaký výklad by pro nás udělali. Zatím je 
přislíbena účast Mgr. V. Zacha a MUDr. P. Judy, další byli osloveni. Na vyjádření mají 
ještě čas, pokud některá problematika zbude, bude ji školit sám. Neúčast Z. Haníka ze 
svého pohledu, jako důsledek sporu s naším KVS, považuje za chybu z naší strany. S tím 
P. Klár zásadně nesouhlasí a mj. nabídl svoje zapojení do programu školení. 

J. Kmoníček: 
- Rozdal definitivní výsledovku za loňský rok, hospodářský výsledek je -36.616,30, což je 

podstatně lepší, než bylo jako důsledek opatření proti Covid-19 očekáváno. Výbor KVS 
výsledek schvaluje, bude vystaven na www.justice.cz. 

T. Jirásek: 
- Zjistil zájem u nejlepšího družstva mužů kraje o účast v kvalifikaci – zájem nemají. 

P. Klár: 
- Vysvětlil důvod své účasti na zasedání výboru KVS – vzhledem k aktivnímu zapojení se 

do loňské valné hromady KVS chtěl demonstrovat, že s volejbalovým hnutí v okresech 
kraje (konkrétně Náchod a Rychnov nad Kněžnou) dále spolupracuje a je o situaci v kraji 
informován. 

J. Vik: 
- Informoval družstva Z1 o nových pravidel týkajících se Covid-19 (není třeba test ani 
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očkování, není třeba dávat pořadateli seznam účastníků s kontaktním telefonem). 
- Na webu vystavil almanach, odkaz je v hlavním menu webu. 
- Inventura odložených zápasů v HK-Z1 – odloženo a dosud neodehráno je jedenáct 

zápasů, s výjimkou dvou zápasů Starého Města-Náchod, které zvažuje, zda vůbec 
dohrávat bude, jsou ostatní termíny domluveny. Pokud Staré Město-Náchod dohrávat 
nebude, navrhuje výsledky 0:0 (0,0,0), protože odložení bylo v obou případech na žádost 
soupeře. 
 
Zapsal: J. Vik. 


