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Zápis č. 03a/2022 

z valné hromady Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 1.4.2022 od 17:00, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: viz prezenční listina uložená u sekretáře 
 
 
 

1. Předseda KVS přivítal přítomné, zvlášť a jmenovitě předsedu ČVS M. Pakostu, a navrhl, 
aby jednání valné hromady (dále VH) řídil Jakub Lejsek. Návrh byl přijat. 

2. Řídící jednání valné hromady: 

a) Navrhl složení pracovního předsednictva (Pakosta, Nidrle, Lejsek, Kmoníček a Vik), 
návrh byl přijat. 

b) Navrhl program (proti návrhu původnímu rozeslanému v pozvánce byla doplněna 
zpráva úseku mládeže) - návrh byl přijat. 

c) Navrhl složení mandátové komise (Hanke, Ruprich) - návrh byl přijat. 
d) Navrhl složení návrhové komise (Jirásek, Adamcová) - návrh byl přijat. 

3. Předseda mandátové komise Hanke přednesl zprávu mandátové komise - z 16 pozvaných 
delegátů je přítomno 13, tj. 81,25 % a valná hromada je usnášeníschopná. 

4. Předseda KVS V. Nidrle přednesl zprávu o činnosti KVS a o rozvoji volejbalu od minulé 
valné hromady, mj. v ní zmínil: 

a) Složení výboru KVS a rozdělení funkcí, složení kontrolní a revizní komise (rezignace 
M. Burdycha, nástup zvolené náhradnice Adamcové), 

b) činnost od minulé VH, tedy např.: 
i. Covid a jak ovlivnil průběh soutěží, 
ii. nutnost hrát v některých soutěžích společně s Pardubickým KVS, 
iii. nové věkové kategorie v mládežnických soutěžích, 
iv. barevný minivolejbal, 
v. minivolebal do škol, který byl Covidem zřejmě zasažen nejvíc, 
vi. školské ligy (vysokých, středních i základních škol), 
vii. krajský pohár dospělých, 
viii. problém ubývajících rozhodčích, 

c) finanční zdroje činnosti KVS, krajské granty, 
d) činnost jednotlivých komisí, 
e) oslavy stého výročí volejbalu (almanach, slavnostní zasedání, vystoupení v krajském 

rozhlasu a krajské televizi), 
f) spolupráci s OVS, 
g) statistická čísla o počtech členů - zřejmě i vlivem Covidu pokles o 20%. 

5. Předseda hospodářské komise J. Kmoníček přednesl zprávu o hospodaření v roce 2021 
a rozdal písemné podklady - loňský rok skončil záporným výsledkem 38.400 Kč (mj. nebyly 
vybírány licenční poplatky družstev vzhledem k neuskutečnění, nebo jen částečnému 
uskutečnění soutěží v předcházejícím roce), nicméně máme dostatečnou rezervu. 

6. Předseda KrK V. Klár přednesl zprávu kontrolní a revizní komise, zmínil mj.: 

a) historii skládání komise po minulé valné hromadě, 
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b) při kontrolách hospodaření komise nezjistila žádná pochybení, 
c) komise doporučuje aktualizovat směrnici o hospodaření, 
d) zpráva komise je v písemné podobě uložena u sekretáře. 

7. J. Lejsek přednesl zprávu úseku mládeže, mj. v ní zmínil 

a) podíl na oslavách stého výročí volejbalu, 
b) vyhlášení nejlepších, letos bude 22.6., 
c) navýšení členské základny mládeže, 
d) spolupráci na vysokoškolské lize, 
e) projekty Benjamínků a Nadějí, 
f) činnost krajských reprezentací. 

8. Řídící valné hromady provedl volbu delegátů VH ČVS - všech devět delegátů (Adamcová, 
Anděl, Houštěk, Klár, Kmoníček, Labašta, Lejsek, Nidrle a Vidasov) bylo zvoleno veřejnou 
volbou a najednou. Nemusel tak být použit záložní scénář, tedy volební řád a volební 
komise. 

9. V diskusi: 

a) F. Pluhař informoval o připravovaném školení trenérů III. třídy, zmínil neúčast 
Z. Haníka. 

b) V. Nidrle upozornil na nutnost řešit ve spolupráci s OVS nedostatek rozhodčích. 
c) M. Pakosta ve svém vystoupení mj. 

i. upozornil na mezinárodní akce v Hradci Králové (kvalifikace dívek U19 
a mistrovství Evropy dívek U17), ocenil zásluhu J. Lejska při jednání s místnímu 
orgány, 

ii. zmínil existenci nadačního fondu Srdce nad sítí, ze kterého bude mj. 
financována pomoc ukrajinským mládežnickým volejbalistům, 

iii. hovořil o změně mládežnických kategorií v souladu s mezinárodními 
zvyklostmi, která se bude schvalovat na VH ČVS, 

iv. informoval o návrhu zvýšení členských příspěvků, cílem je snížit závislost 
financování svazu na příspěvcích ze státního rozpočtu, k tomu následně 
vystoupili s nesouhlasem co do soutěží dospělých F. Pluhař a J. Vik, k tomu 
V. Nidrle upozornil na aktivitu výboru KVS vytvořit systém financování 
rozhodčích v krajských soutěžích dospělých přímo od KVS, v podstatě souhlas 
s návrhem vyslovil M. Rypl. M. Houštěk doporučil zvážit zavedení příspěvků 
odstupňovaných podle úrovně soutěže. 

 
d) M. Houštěk opakoval návrh, aby povinností rozhodčího bylo před podepsáním zápisu 

zkontrolovat, zda byl do VISu zadán výsledek. 
e) Z. Fiala požádal, aby podklady pro čerpání rozpočtu byly příště poslány předem spolu 

s pozvánkou a návrhem řádů. 

10. Bylo schváleno usnesení VH. 

11. Předseda KVS V. Nidrle poděkoval přítomným za aktivní účast a VH ukončil. 

 

 

Zapsal: J. Vik. 


