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Zápis č. 09/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 13.10.2021 od 17:30, 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:  10.11.2021 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Zhodnocení podzimní části II. třídy dospělých 
3. Zpráva DK (tresty ve II. třídě dospělých, péče o mládež) 
4. Spolupráce s AŠSK, obnova školních soutěží 
5. Školení rozhodčích III. třídy 
6. ad 6 – Činnost komise společenského významu volejbalu (jubilanti, vyšší vyznamenání) 
7. Různé 

Oprava minulého zápisu – správné znění bodu 3 minulého zápisu je: 

„Výbor KVS pověřuje vedením krajské reprezentace dívek stávající trenéry Petra Kovalíčka 
a Petru Milfortovou (rozenou Kovalíčkovou). V případě krajské reprezentace chlapců rovněž 
pověřuje výbor KVS vedením stávající trenéry Jakuba Lejska, Tomáše Lilka a Ondřeje 
Kodyma. T. Jirásek připraví na příští zasedání návrh na trenérské obsazení v beachvolejbalu.“ 

Výbor KVS revokuje bod 3 z minulého zápisu a nahrazuje ho výše uvedeným zněním. 

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. 

• 1/8/2021 - Zajistit účast zástupce KVS na Programové konferenci dne 17.11. (T. Jirásek, 
13.10.). 
Kraj bude každopádně zastupovat Luděk Ruprich (možná i někdo další). Zatím nejsou 
podkladové materiály ani neznáme okruh projednávaných otázek, hledáme způsob, jak do 
programu zařadit témata našeho kraje. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/8/2021 - Připravit návrh trenérského obsazení beachvolejbalu pro ODM (T. Jirásek, 
13.10.). 
Zatím je domluveno s J. Holčíkem (dnes hráč prvoligového družstva TJ Slavia HK, který 
se snaží v Hradci Králové rozjet ve větším beachvolejbal), že jedním trenérem bude on – 
výbor KVS schvaluje jeho jmenování. Během zimy uspořádá J. Holčík dva přípravné 
kempy a na základě zjištění stavu jednak doporučí, kdo by měl reprezentovat a také 
obsazení místa druhého trenéra. Dva trenéři se minule ukázali jako nezbytnost, protože 
chlapecký i dívčí turnaj se mohou odehrávat v odlišných lokalitách, 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/8/2021 - Rozeslat rozpis republikového finále superseniorek (J. Vik, 10.9.). 
Rozpis rozeslán mailem, nikdo neprojevil zájem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• 4/8/2021 - Připravit rozpis Královéhradeckého poháru 2022 (J. Vik, 15.11.). 
Úkol trvá. 

• 5/8/2021 - Rozeslat oddílům krajských soutěží a předsedům okresních svazů mail 
s žádostí o součinnost při získávání členů se zaplacenými členskými příspěvky (V. Nidrle, 
15.9.). 
Rozesláno družstvům krajských soutěží a předsedům OVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/8/2021 - Požádat garanty okresů, aby přes oddíly byli zaregistrováni všichni členové, 
a tak zvýšena členská základna kraje (J. Lejsek, 30.9.). 
Rozesláno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 7/8/2021 - Přeposlat oddílům mládeže informaci o republikovém minivolejbalu v Praze ve 
dnech 25. – 26. 9. (T. Jirásek, 12.9.). 
Bylo přeposláno, z kraje se zúčastnila tři družstva (Volejbalové centrum nad Metují, 
Kvasiny a Chlumec nad Cidlinou). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 8/8/2021 - Získat elektronickou verzi almanachu v editovatelném tvaru (J. Lejsek, V. Nidrle, 
30.9.). 
V. Nidrle domluvil J. Vikovi telefonickou konzultaci s p. Samešem z firmy Maybee, která 
almanach tiskla. Podle pana Sameše jsou dvě možnosti: 
1. Přepsat almanach do tvaru odpovídajícího našemu webu, almanach by potom byl jeho 

integrální součástí a snadno se prý prohlížel třeba z telefonu. 
2. Vystavit pdf verzi, která by ale nebyla editovatelná běžně dostupnými prostředky. Je 

vytvářena specializovaným programovým vybavením, kde se editují texty, obrázky se 
do pdf tvaru linkují z databáze obrázků. Tento tvar by byli schopni jednou za čas dle 
našich požadavků editovat za sazbu editora, což by při pěti hodinách práce bylo kolem 
tří tisíc. 

Po diskusi bylo navrženo pokusit se od firmy získat fotografie a jako text použít soubor, 
který jsme předali k tisku. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/9/2021:  Pokusit se získat fotografie z almanachu ve tvaru 
zpracovatelném běžnými programy (jpg, gif, png…). 

Termín:   30.10.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

• 9/8/2021 -  Dodat J. Vikovi podklady pro změnu rozpisu soutěží kadetek a juniorek 
(L. Ruprich, 19.9.). 
Dodáno, promítnuto do rozpisu, kompletní verze rozeslána družstvům mládeže, zkrácená 
vystavena na webu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 10/8/2021 - Převést 250 tisíc Kč z krajského účtu ve VISu na bankovní účet KVS (J. Vik, 
19.9.). 
Převedeno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 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 – po konzultaci s ČVS odesláno 

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

ad 2 – Zhodnocení podzimní části II. třídy dospělých 
Ve skupině Z2A je vše dohráno, v Z2B je odložen jeden zápas a zřejmě bude dohrán až na 
jaře. V Z2C je vše odehráno. V M2 se bude 20.11. dohrávat Hořice – Pecka, na jaro je 
odloženo Semily – Pecka. 

První třída ženy byla zahájena. 

ad 3 – Zpráva DK (tresty ve II. třídě dospělých, péče o mládež 
Ve druhých třídách nemají plnění uvedeno ani po urgenci z 22.9. Dvůr Králové n. L. a Lánov. 
Opočno dodá dopis žádající o zmírnění podmínek pro tuto sezónu, protože se po loňském 
výpadku nepřihlásili do žádné soutěže, ale budou se snažit objíždět minivolejbalové turnaje 
v okrese či kraji a vždy dají vědět, že někde (a v jakém počtu) byli, Plotiště zaplatí dodatečný 
LPD. Družstva Dvora, Lánova a Opočna budou ještě jednou urgována, potom bude řešení 
předáno DK. 

V první třídě žen mají všechna družstva plnění uvedeno. 

ad 4 – Spolupráce s AŠSK, obnova školních soutěží 
Dle informace od bývalého předsedy krajské AŠSK byly zatím zahájeny pouze soutěže venku, 
soutěže v tělocvičnách nikoliv. 

ad 5 – Školení rozhodčích III. třídy 
Školení je připraveno na druhou polovinu listopadu s tím, že praktická část proběhne při 
žákovském turnaji 21.11. Vzhledem k dnešní nepřítomnosti J. Kmoníčka s ním probere 
podrobnosti telefonicky (po jejich dohodě budou termíny teoretické přípravy vždy odpoledne 
9. a 16.11.). 

Na seminář, který se uskuteční v pátek 22.10., byly rozeslány přihlášky, zatím přišly tři omluvy. 

Ve Vrchlabí nyní působí vyškolený rozhodčí II. třídy Štěpán Říka, který se přihlásil k řízení 
krajských soutěží. Bude doplněn na listinu rozhodčích v rozpisu s kontaktními údaji dle VISu 

Úkol 2/9/2021:  Doplnit nově zařazeného rozhodčího na listinu v rozpisu 
s kontaktními údaji dle VISu. 

Termín:   15.10.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
ad 6 – Činnost komise společenského významu volejbalu (jubilanti, vyšší vyznamenání) 
Na vyznamenání v rámci ČVS byl pro letošní rok navržen M. Dolek. Vinou chyby v komunikaci 
mu byl dopis, kterým byl na slavnostní předání zván, doporučen pozdě a již neměl možnost 
zajistit si dopravu. Omluvil se tedy, vyznamenání pro něj, máme a bude mu předáno na 
zasedání OVS v Rychnově n. K. dne 18.10. 
Na stejném zasedání byl oceněn takém M. Charvát. Bylo mu předáno při osobní návštěvě ve 
čtvrtek 7.10. (V. Nidrle a J. Vik) 
Ocenění jubilantům budeme předávat jednou ročně na valných hromadách konaných jednou 
ročně i s tím, že ocenění bude předáváno hodně předem. Jubilanty za letošní rok pozveme na 
valnou hromadu v roce příštím. Předání vyšších vyznamenání budeme řešit individuálně, např. 
osobní návštěvou u vyznamenaného. 

ad 7 – Různé 
V. Nidrle: 
- Spolu s A. Holubcem, dnes hráčem TJ Slavia HK, natočili na TV V1 východočeské televizi 

rozhovory o stoletém výročí volejbalu a o aktuálních problémech ve sportu. Rozhovor měl 
být původně jeden dvacetiminutový, nakonec po nabídce od televize vznikl i druhý, rovněž 
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asi dvacetiminutový. Odkazy jsou uvedeny na webu KVS. 

V. Anděl: 
- S jedinou výjimkou, kterou byla jedna skupina žákyň, se mu zatím povedlo obsadit 

všechny požadované zápasy a turnaje. 
- Zkontroloval převážnou většinu zápisů z druhých tříd dospělých, kromě dvou zápasů, 

z nichž jeden případ nebyl vinou delegované rozhodčí, ti delegovaní zápasy skutečně 
řídili. 

- Podal žádost o dotaci na mladé perspektivní rozhodčí. 

J. Lejsek: 
- Navrhuje schválit jmenování trenérů Benjamínků 2010-2011 a Nadějí 2009. Výbor KVS 

souhlasí a schvaluje jmenování trenérů Benjamínků 2010-2011 a Nadějí 2009 v kategorii 
chlapců Tomáše Erbena, Jakuba Lejska, Ondřeje Kodyma, Aleše Holubce a Jakuba 
Holčíka. Dále schvaluje jmenování trenérů Benjamínků 2010-2011 v kategorii dívek 
L. Ruprich, T. Jirásek, T. Erben a P. Frýdl. 

- Informoval o vysokoškolské lize v Hradci Králové dne 22.10. (celkem jsou plánována čtyři 
kola), budou potřeba zajistit rozhodčí ze strany KVS – v průběhu příštího týdne se domluví 
s V. Andělem dle skutečně přihlášených družstev. 

- Informoval o průběhu školního minivolejbalu v našem kraji, byly vyplaceny odměny 
školním a okresním garantům. Chystají se okresní školní kola ve všech pěti okresech. 

- Informoval o připravovaném statutu Úseku mládeže KVS. Statut Úseku mládeže je 
předkládán z důvodu jasného nastavení kompetencí a pravomocí, což dosud nebylo 
v žádném předpisu pro oblast mládeže a komise mládeže krajského volejbalového svazu 
kodifikováno. K tomu J. Vik – nerozumí, proč by měla vzniknout další organizační 
jednotka, když počet lidí vykonávajících tuto činnost je omezený. K tomu J. Lejsek – jedná 
se jednak o sjednocení terminologie s ČVS a dále o přesnou specifikaci činností. K tomu 
L. Ruprich – chápe to hlavně jako změnu názvu toho, co v podstatě existuje dodnes. 
K tomu J. Vik – pokud se jedná o změnu názvu a upřesnění náplně práce, nemá nic proti 
tomu. 
Úkol 3/9/2021:  Rozeslat členům výboru KVS návrh statutu úseku 

mládeže. 
Termín:    30.10.2021 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek 

 

 

Zapsal: Vik. 
 


