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Zápis č. 06/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 9.6.2021 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, 

F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni: L. Ott 
Příští zasedání: 25.6.2021 od 19:30 slavnostní zasedání ke sto letům volejbalu 
 21.7.2021 od 16:00, zasedací místnost TJ Slavia 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. 100 let volejbalu, sportovní část oslav v kraji, okresech a oddílech 
3. Příprava soutěží sezóny 2021-22 v kraji 
4. Listina rozhodčích 2021-22 
5. Plán práce výboru KVS na 2. pololetí 2021 
6. Různé 

 

ad 1 

• 2/5/2020 - Pokusit se posunout záležitost první třídy mužů (V. Nidrle, 14.10.). 
Vzhledem k vývoji situace a také k nejasnosti družstev ohledně hráčů, které budou mít 
k dispozici, bylo rozhodnuto řešit záležitost až koncem soutěžního období, případně 
začátkem příštího. 
Úkol trvá, termín změněn na 31.7.2021. 

• 1/5/2021 -  Požádat předsedy OVS, aby do 20.5. vznesli požadavky na počty almanachů 
(V. Nidrle, 15.5.). 
Objednáno za Náchod 270 kusů, za Hradec Králové 100 kusů, Rychnov nad Kněžnou 70 
kusů, Trutnov a Jičín po 50 kusech, celkem 540 kusů. 
 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/5/2021 - Požádat předsedy OVS, aby do 30.5. nominovali účastníky slavnostního 
zasedání (V. Nidrle, 15.5.). 
Je sestaven seznam funkcionářů s mailovými adresami, kde je za okres Náchod 16 
účastníků, 15 za Hradec Králové a po 10 za Jičín, Trutnov a Rychnov. Dále 9 výbor KVS, 
3 RK KVS, 1 předseda OVS, který není v jiném orgánu ani mezi oceněnými, 5 
navržených na medaili Koutského, 1 na medaili ke 100 letům volejbalu, 8 osobností kraje, 
celkem 88 lidí. Dále VIP, eviduje J. Lejsek. Navrženo nezvat doprovod (mimo VIP). 
Pokud někdo požádá, aby si mohl vzít partnera (partnerku), řešit individuálně. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/5/2021 - Zjistit důvod, proč ve VISu nejde delegovat rozhodčí. (V. Anděl, 20.5.). 
Zjištěno, provedena oprava ve VISu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.6.: 
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8. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení - bude 
konzultováno v Praze, jak při vykazování postupovat - sekretariát doporučil obrátit 
se na generálního sekretáře, jeho odpověď dosud nedošla. Vyplníme počty při 
zahájení soutěží a doplníme komentář, že soutěž byla zrušena. 

9. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zašlete jen pokud došlo ke 
změnám oproti schválenému rozpisu 2021) - nepředpokládáme změny. 

ad 2 – 100 let volejbalu, sportovní část oslav v kraji, okresech a oddílech 
Krajská oslava proběhne v pátek 25.6. v Hradci Králové. V 15:30 se uskuteční setkání se 
zástupcem kraje, primátorem města a předsedou ČVS, KVS budou zastupovat předseda 
a místopředseda. Následují zápasy mužů a žen výběrů kraje proti družstvům Wabrzychu. 
Trenéři byli určeni na minulém jednání, rozhodčí delegovala KR. V 19:30 začne slavnostní 
zasedání ve venkovním areálu TJ Slavia HK. 

Připraveny jsou almanach (proběhly korektury a je připraven k tisku), jsou vytištěny pozvánky 
pro VIP a další hosty, rozesílají se, jsou vyrobeny různé typy reklamních transparentů (roll 
up, banner), plakáty. Z ČVS byly přivezeny odznáčky, medaile Koutského, jedna medaile 
ČVS, propisovačky. Připraveny k tisku jsou diplomy, taštičky, ve kterých se materiály budou 
při prezenci předávat, je zajištěna služba u prezence. Je zajištěn moderátor jak přátelských 
utkání s Walbrzychem, tak pro slavnostní večer, pracuje se na scénáři. Jsou zajištěn raut, 
ozvučení, postavení stanu. 

Navrženo, aby veřejně byli oceněni pouze nositelé medaile Koutského, osobnosti kraje 
a nositel medaile ČVS. V programu dostanou prostor k projevu předseda KVS, předseda 
ČVS, zástupce hejtmanství a zástupce města. Moderátor položí jednu otázku (KVS bude 
spolupracovat) osobnostem, nositelům medaile Koutského a medaile ČVS. 

Výbor KVS souhlasí s odměnou 10.000, - Kč pro Václava Židů za zpracování Almanachu. 

ad 3 - Příprava soutěží sezóny 2021-22 v kraji 
V soutěžích dospělých přihlašování probíhá, termín pro přihlašování dosud nevypršel (10.6.). 
Je již přihlášeno deset družstev do Z1, dvanáct družstev do Z2 a tři družstvo do M2. Ohledně 
M1 bylo družstvům oznámeno, že bude rozhodnuto do 31.7., Jan Motl telefonicky potvrdil, že 
dvě místa by nám v pardubickém přeboru poskytli a Červený Kostelec se již přihlásil (termín 
přihlašování je 14.6. 

Termín pro přihlašování do soutěží mládeže končí až 14.6. 

ad 4 - Listina rozhodčích 2021-22 
Listina rozhodčích je sestavena, je na ní dvaačtyřicet jmen. Jeden byl vyřazen pro 
nespolehlivost, několik skončilo kvůli věku. KR bude opět nabízet uspořádání po okresech, 
rozhodčích je málo. 

ad 5 - Plán práce výboru KVS na 2. pololetí 2021 
Plán rozeslán členům výboru. Navrhuje se zasedat s výjimkou srpna vždy druhou středu 
v měsíci od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia, pouze v červenci až 21.7. a o půl hodiny 
dříve. Výbor KVS plán schvaluje, bude zaslán předsedům OVS a členům RK. 

Úkol 1/6/2021: Rozeslat plán práce předsedům OVS a členům RK. 
Termín:   15.6.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 6 - Různé 
V. Nidrle: 
- Navrhuje oceňovat jubilanty na valné hromadě KVS, tedy jednou ročně, protože to je 

podle jeho názoru nejreprezentativnější způsob. Výbor KVS souhlasí. 
- Spolu s J. Lejskem jednali s hejtmanem, poděkovali mu za spolupráci včetně součinnosti 

při přípravě oslav. Těch se pan hejtman nemůže z pracovních důvodů zúčastnit, 
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nicméně můžeme jeho se při oslavách zaštiťovat jeho jménem a on na slavnostní 
zasedání pošle adekvátní náhradu. Přislíbil přijet do Dřevěnice. 

- Zítra se v zasedací místnosti TJ Slavia koná VH KhKS ČUS. 
- V úterý 22.6. budou poskytovat rozhovor Českému rozhlasu Hradec Králové. 

J. Lejsek: 
- Zeptal se na stav kontrolní a revizním komise a zápisu do spolkového rejstříku. K tomu 

J. Kmoníček - předseda KRK byl zvolen, žádost je podána, cca do měsíce lze očekávat 
vyřízení. 

- Byl osloven J. Popelkou v záležitosti vysokoškolské a středoškolské ligy, J. Popelka 
zmínil také záměr pořádat ligu základních škol. Na vyřizování agendy spojené s ligou 
základních škol nemá kapacitu, zeptal se zástupců okresů, zda by byli schopni a ochotni 
školy kontaktovat. V následné diskusi bylo např. zmíněno, že je problém v nedostatku 
termínů na školách, jsou rozdílné kategorie soutěže pořádané AŠSK a zmíněné ligy, 
L. Ruprich upozornil, že nevíme, jak by to bylo s pojištěním sportovců. V. Nidrle zkusí 
zjistit podrobnosti od bývalého předsedy AŠSK v Hradci Králové. J. Čurdy. V souvislosti 
s tím byl projednán dopis M. Burdycha k lize základních škol, J. Vik byl pověřen připravit 
návrh odpovědi a konzultovat ho mailem se členy výboru 
Úkol 3/6/2021: Připravit koncept odpovědi M. Burdychovi a mailem ho 

konzultovat se členy výboru KVS. 
Termín:   12.6.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

T. Jirásek: 
- Minulou středu proběhl v Červeném Kostelci sraz benjamínků za účasti padesáti dětí 

a trenérů mládeže z kraje, pro které to bylo seznámení s metodikou trénování této 
věkové kategorie. Navrhl svolat jednání úseku mládeže právě ke koncepci školení 
trenérů. 
Úkol 3/6/2021: Svolat jednání úseku mládeže zaměřené na koncepci školení 

trenérů mládeže. 
Termín:   20.6.2021 
Odpovídá/odpovídají: T, Jirásek 

- Upozornil, že ženy Červeného Kostelce nedostaly přihlášku do KP1 - s J. Vikem si 
upřesnili, která adresa je správná. Dále uvedl, že muži se již přihlásili do KP1 
Pardubického kraje. 

- Zeptal se možnost větší medializace krajského volejbalu, zda např. facebookový profil 
založený pro oslavy stého výročí bude udržován i nadále a bylo by možné ho používat 
třeba po vzoru ČVS. K tomu J. Kmoníček - abychom měli facebookový profil vedený po 
vzoru ČVS, museli bych také mít někoho, kde se o aktuálnost vystavených informací 
bude každodenně starat. Podle jeho názoru je dostačující stávající web KVS. 

- Zeptal se na názor udělovat za KVS cenu fair play (s konkrétním příkladem, komu by 
mohla být udělena). K tomu V Nidrle - asi by bylo možné najít spoustu jednot či oddílů, 
kterým by bylo možné oceněni udělit, nicméně by bylo těžké určit pravidla a činy nějak 
poměřovat. Stávající oceňování nejlepších mládežnických volejbalistů spolu s tím, že je 
možné udělit zvláštní ocenění považuje za dostatečné. 

 
 
F. Pluhař: 
- Požádal o shovívavost vzhledem k absolvovanému lékařskému zákroku.  Ve spolupráci 

s J. Lejskem navrhl kandidáty na ocenění ke 100 letům volejbalu. 
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J. Kmoníček: 
- Do rozpisu soutěží zpracuje sumarizaci změn pravidel platících od 1.7. 

V. Anděl: 
- Navrhl zvýšit odměny rozhodčím krajských soutěží, protože by to mohlo zvýšit zájem 

a navíc se odměny už několik let nezvyšovaly. K tomu J. Vik - situace v mládežnických 
soutěžích je díky možnosti žádat o finanční příspěvky jiná, ale v soutěžích dospělých se 
hráčky a hráči musí na odměnu rozhodčího složit ze svého a byl by to další důvod 
k odlivu do amatérské ligy, nebo úplně mimo aktivní volejbal. F. Pluhař s tímto vyslovil 
souhlas. Po diskusi bylo rozhodnuto odměnu v soutěžích dospělých ponechat, 
v soutěžích mládeže navýšit na 200/250/300 Kč v závislosti na kategorii a počtu setů. 

L. Ott - připomínky předložil písemně: 
- Zeptal se na důvod diskuse o vkladech do turnajově organizovaných soutěží, zda to 

není jakýmkoliv způsobem jednoznačně dáno. K tomu J. Kmoníček - systém je 
jednoznačně definován, byla k němu vznesena jediná připomínka, ale výbor KVS na 
definovaném postupu trvá. 

- Souhlasí s mimořádným odpuštěním pokuty za neplnění povinné péče o mládež (viz 
příspěvek J. Vika), nicméně by nicméně zdůvodnil, že je to mimořádné a v dalších 
sezóně to bude vyžadováno. 

- Vyslovil názor, že se věnujeme převážně situaci kolem mládeže, ale pro dospělé děláme 
minimum. K tomu J. Kmoníček - dovede si představit jedinou pomoc, a to zavedení 
vyšších vkladů do soutěží a rozhodčí by byli vypláceni KVS z těchto vkladů, nikoliv 
oddíly - tak by se náklady za rozhodčí pro všechny oddíly sjednotily. 

J. Vik: 
- Slíbil přednést dotaz, zda budeme požadovat zaplacení pokuty za neplnění povinné 

péče o mládež v první třídě, která se nehrála. Jedná se o jediné družstvo, ostatní plní 
vlastními družstvy, nebo smlouvou, zmíněné družstvo vždy před zahájením soutěže 
řádně zaplatilo - doporučuje letos nepožadovat. Výbor KVS souhlasí, J. Vik připraví 
odpověď. 

- Zeptal se J. Lejska, který z titulu své funkce v ČVS rozeslal krajským výborům mail 
týkající se Českého poháru mládeže, jak s informací naložit. K tomu J. Lejsek - už 
rozeslal relevantním družstvům. 

 
 
 

 

Zapsal: Vik. 
 


