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Zápis č. 08/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 8.9.2021 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
 host jednání Mgr. Miroslav Přikryl, místopředseda ČVS 
Omluveni:  
Příští zasedání:  13.10.2021 od 17:30 (změna proti plánu), zasedací místnost TJ 

Slavia 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Diskuse s M. Přikrylem 
3. Krajské mládežnické výběry (ODM, memoriály) 
4. 100 let volejbalu v ČR – vyúčtování dotací 
5. Nemistrovské soutěže (vesnice, krajský pohár) 
6. Členská základna, členské příspěvky 
7. Minivolejbal do škol 
8. Různé 

 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 1/7/2021 - Hledat řešení vedoucí k vypsání soutěže HK-M-1 pro příští sezónu. (V. Nidrle, 
21.1.2022). 
Úkol trvá. 

• 2/7/2021 - Poslat V. Nidrle a F. Pluhařovi aktuální verzi rozpisu k formální kontrole (J. Vik, 
22.7.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/7/2021 - Připravit projekty KVS v oblasti mládeže (J. Kmoníček, J. Lejsek, 10.9.). 
Projekty byly odeslány do Prahy, 15.9. na zasedání výboru by měly být schvalovány, 
následně zaslány smlouvy a peníze.  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/7/2021 - Zaslat do Prahy opakovaně informaci u určení garanta beachvolejbalu v kraji. 
(V. Nidrle, 25.7.). 
Jednal s V. Maříkem odpovědným za beachvolejbal a dokladoval mu, že jsme již 
odpovídali (V. Mařík připustil, že se informace ztratila při personálních změnách spojených 
s valnou hromadou ČVS). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/7/2021 - Zaslat mail P. Kovalíčkovi o nutnosti dohrát na podzim Královéhradecký pohár 
2021 mužů i žen. (J. Vik, 22.7.). 
Koncipováno jako jediný turnaj 17.11. v hale Slavie HK, termín přihlašování je 10.9. Jsou 
zatím přihlášena dvě družstvo žen (DTJ a Třebeš, jedno další družstvo vzneslo dotaz) 
a dvě družstva mužů (VK B a Stěžery). Byl rozeslán mail upozorňující na blížící se termín 
přihlašování. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 30.9.: 
1. Podklady do zprávy o činnosti – V. Nidrle zjistí, zda je vůbec relevantní, pokud ano, 

připraví odpověď. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2021 – do 5.12.: 
11. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (medaile O. Koutského, čestný člen 

KVS) a návrhy na ocenění v rámci ČVS. 

ad 2 – Diskuse s M. Přikrylem 
M. Přikryl (MP) nejprve poděkoval za možnost být na zasedání výboru KVS přítomen 
a seznámil se svojí představou o komunikaci s kraji. Chce přejít od schůzek pouze s předsedy 
krajských svazů k tomu, že by kraje, které mu to umožní, navštívil, shromáždil podklady 
a jednou ročně předložil ČVS zprávu. Chce se vyhnout jakékoliv politizaci, ale jít cestou 
mapování logických volejbalových věcí. Podrobněji byla probrána následující témata: 

1. Financování činnosti 

I z jiných krajů MP slyšel (a zná i z toho, že je předsedou Ústeckého KVS), že je poněkud 
problematické, že většina peněz je účelově vázána, volné jsou pouze peníze z vkladů do 
soutěží a z pokut. Případně se může jednat i o sponzorské dary, tady jsou ovšem možnosti 
krajských svazů hodně omezené třeba ve srovnání s družstvy extraligy. MP zmínil, že by 
k určitému posunu směrem k volným penězům mohlo dojít. K problému se dále vyjádřili 
V. Nidrle, J. Lejsek, L. Ruprich a J. Kmoníček, který hlavně ocenil stabilitu ve způsobu 
financování s tím, že pokud by k nějaké změně mělo dojít, nesmí to být skokově, protože kraje 
na to nejsou připraveny. L. Ruprich prezentoval záměr volejbalové akademie, spolu 
s J. Lejskem upozornili na to, že hlavní problém je dnes v tom, že víceméně dobrovolní trenéři 
nejsou schopni sledovat poslední metodické trendy. 

2. Organizace soutěží mládeže 

MP upozornil na návrh změny věkových kategorií mládeže, kdy by namísto současných dvou 
kategorií, kde každá zahrnuje tři věkové ročníky, byly kategorie tři po dvou ročnících. Záležitost 
by měla být projednávána na Programové konferenci dne 17.11., T. Jirásek zajistí, aby se jí 
někdo z kraje zúčastnil a názory kraje zde prezentoval. 

Úkol 1/8/2021:  Zajistit účast zástupce KVS na Programové konferenci dne 
17.11. 

Termín:   13.10.2021 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 
K tomu J. Lejsek, že z pohledu republikových soutěží se mu záměr zamlouvá, nicméně 
z pohledu kraje už tolik ne – zazněly připomínky, že tento systém povede k dalšímu omezení 
soutěží mládeže, které už teď musíme vypisovat ve spolupráci s Pardubickým krajem a pokud 
přibude další kategorie, bude to zase znamenat vypisování jedné soutěže pro několik 
kategorií. 

3. Další okruhy otázek 

Dále byly mj. probrány záležitosti týkající se nedostatku rozhodčích (diskutována byla např. 
povinnost družstev dát v rámci přihlášky k dispozici rozhodčího, což se ale většinou 
neosvědčilo), propagace volejbalu (web, Facebook), vyznačování změn ve vystavovaných 
nových verzích směrnic a drobné připomínky k avizování technických změn ve VISu (který byl 
ale jinak vysoce kladně hodnocen). 

ad 3 – Krajské mládežnické výběry (ODM, memoriály) 
Výbor KVS pověřuje vedením KCM dívek stávající trenéry Petra Kovalíčka a Petru 
Kovalíčkovou. V případě KCM chlapců rovněž pověřuje výbor KVS vedením stávající trenéry 
Jakuba Lejska a Tomáše Lilka. T. Jirásek připraví na příští zasedání návrh na trenérské 
obsazení v beachvolejbalu. 
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Úkol 2/8/2021:  Připravit návrh trenérského obsazení beachvolejbalu pro ODM. 
Termín:   13.10.2021 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 
Oba krajské výběry zahájí přípravu během měsíce září. Dívky budou hrát ODM mládeže (bude 
v Olomouci v roce 2022) ročníky 2008 a mladší a chlapci 2007 a mladší.  

Memoriály proběhnou až v roce 2023. 

ad 4 – 100 let volejbalu v ČR – vyúčtování dotací 
Podklady jsou připraveny k vyúčtování (dotace z kraje, města a ČVS), ačkoliv termín je až 
31.12. Do příštího zasedání výboru bude ve spolupráci V. Nidrle, J. Kmoníčka a J. Lejska 
finalizováno. 

ad 5 – Nemistrovské soutěže (vesnice, krajský pohár) 

Jedná se o následující soutěže: 

- Vesnická družstva – letos se v Česticích 21.8. hrál poslední 55. ročník této kdysi velmi 
prestižní soutěže. Na startu bylo deset družstev, ČVS ji z důvodu malého zájmu týmů dále 
nebude financovat a bez náhrady ji ruší. 

- Superveteráni a superseniorky – došel rozpis republikového finále – obě kategorie 16. - 
17.10. v Jindřichově Hradci. KVS nebude pořádat krajské kolo žen, půjde cestou přímé 
nominace z případných zájemců – bude rozeslán mail družstvům žen druhých tříd 
a okresním volejbalovým svazům. 
Úkol 3/8/2021:  Rozeslat rozpis republikového finále superseniorek. 
Termín:   10.9.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Královéhradecký pohár – vzhledem k dosud nevyčerpané dotaci na rok 2021 budeme 
pořádat ještě teď na podzim krajské finále – jednorázový turnaj mužů i žen. Na rok 2022 
bude vypsán klasický krajský pohár pro obě kategorie (skupiny – finále – případná 
nadstavba s krajem Pardubice). Návrh rozpisu pro potřebu žádosti o krajský grant bude 
připraven do 15.11. 

Úkol 4/8/2021:  Připravit rozpis Královéhradeckého poháru 2022 
Termín:   15.11.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

Výbor KVS schvaluje příspěvek 10.000,- na MČR superveteránů, které pořádala TJ Sokol 
Malšovice. Bude financováno z rozpočtu dotace KHK.  

ad 6 – Členská základna, členské příspěvky 
V souvislosti se začátkem nového soutěžního období a s cílem mj. získání většího počtu 
delegátů na VH ČVS požádáme oddíly o maximální součinnost při zvyšování počtu členů se 
zaplacenými členskými příspěvky. 
Úkol 5/8/2021: Rozeslat oddílům krajských soutěží a předsedům okresních 

svazů mail s žádostí o součinnost při získávání členů se 
zaplacenými členskými příspěvky. 

Termín:   15.9.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
 
ad 7 – Minivolejbal do škol 
Po loňské komplikované sezoně byl učiněn dotaz na OVS přes okresní koordinátory, seznam 
škol (pět v každém okrese) je stejný. Budeme klást důraz na uskutečnění školních kol 
a okresního kola, finance na soutěž budou získány přímo od ČVS. 
Úkol 6/8/2021: Požádat garanty okresů, aby přes oddíly byli zaregistrováni 

všichni členové a tak zvýšena členská základna kraje. 
Termín:   30.9.2021 
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Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

ad 8 – Různé 
V. Nidrle: 
- Volejbalová Dřevěnice byla úspěšná, startovaly 172 týmy, byla instalována výstava ke 100 

letům volejbalu. 
- Pražský volejbalový svaz požádal o propagaci republikového minivolejbalu 25.-26.9.2021 

– přepošleme našim oddílům. 
Úkol 7/8/2021: Přeposlat oddílům mládeže informaci o republikovém 

minivolejbalu v Praze ve dnech 25. – 26. 9. 
Termín:    12.9.2021 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

- Situace kolem COVID je opět o něco horší, vedoucí soutěží (dospělí, dívčí a chlapecká 
složka) budou monitorovat a operativně reagovat na zpřísnění podmínek. 

V. Anděl: 
- Vzhledem k úpravám pravidel bude uspořádán seminář rozhodčích krajských soutěží, 

výbor KVS striktně doporučuje účast. Termín semináře bude 22.10. pokud to 
epidemiologická situace umožní, V. Anděl rozešle pozvánky. Po semináři bude možné 
navštívit prvoligový zápas mužů TJ Slavia. 

- Na podzim chce KR uspořádat školení nových rozhodčích s tím, že teoretická příprava by 
proběhla ve dvou všedních dnech ve dvou různých týdnech, praxe potom při krajské 
turnaji žákyň 21.11. 

J. Lejsek: 
- Informoval o spuštění náborové mapy KVS a propojení s Východočeskou televizí V1 

v propagaci doplněné videem. Budou připraveny dva podcasty v rámci 100 let volejbalu. 
Připomínky k náborové mapě budou směrovány na T. Jiráska. 

F. Pluhař: 
- Vyjádřil nespokojenost s obsahovou náplní almanachu vydaného ke 100 letům volejbalu 

(hlavně co se týká informací o okresu Hradec Králové). K tomu V. Nidrle – připomínky byly 
samozřejmě i v okresu Jičín. K tomu V. Anděl – zaznamenal naopak kladné ohlasy. 
K tomu J. Vik – už v začátku tvorby almanachu navrhoval, že elektronická verze bude 
vystavena na webu kraje, bude možné podávat náměty na změny a doplnění, které budou 
maximálně dvakrát ročně promítány. Výbor KVS s tímto postupem souhlasí. 
Úkol 8/8/2021:  Získat elektronickou verzi almanachu v editovatelném tvaru. 
Termín:   30.9.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle, J. Lejsek 

T. Jirásek: 
- Vzhledem k zásadním změnám v soutěžích kadetek a juniorek je třeba provést opravu 

rozpisu. Podklady dodá L. Ruprich. 
Úkol 9/8/2021:  Dodat J. Vikovi podklady pro změnu rozpisu soutěží kadetek 

a juniorek. 
Termín:   19.9.2021 
Odpovídá/odpovídají: L. Ruprich 

J. Kmoníček: 
- Na účtu ve VIS je přibližně 314 tisíc Kč, navrhl převést 250 tisíc Kč na náš účet bankovní. 

Výbor KVS souhlasí. 
Úkol 10/8/2021:  Převést 250 tisíc Kč z krajského účtu ve VISu na bankovní účet 

KVS. 
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Termín:  12.9.2021 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 

 

Zapsal: Vik. 
 


