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Zápis č. 10/2021 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 11.11.2021 (změna proti plánu) od 16:30, zasedací místnost TJ 
Slavia 

Přítomni: V. Anděl, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, J. Vik 
Omluveni: T. Jirásek, L. Ott, F. Pluhař, L. Ruprich 
Příští zasedání:  15.12.2021 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Čerpání grantů 2021, příprava grantů 2022 
3. Příprava semináře rozhodčích krajských soutěží, činnost komise rozhodčích 
4. Žádost o individuální dotaci na vyhlášení volejbalistů roku 
5. 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. 

• 4/8/2021 - Připravit rozpis Královéhradeckého poháru 2022 (J. Vik, 15.11.). 
Návrh připraven, předán vedoucímu soutěže (P. Kovalíček), ten ve spolupráci s M. Sršněm 
a M. Roudenským doplnil termíny krajského a východočeského finále. Zbývá dořešit jednu 
drobnost týkající se vkladu do soutěže – P-KVS souhlasí s částkou 300 Kč. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/9/2021 -  Pokusit se získat fotografie z almanachu ve tvaru zpracovatelném běžnými 
programy (jpg, gif, png…) (J. Vik, 30.10.). 
Zatím byl poslán pdf tvar celého almanachu a fotografie upravené. Ty neupravené jsou 
přislíbeny, ale dosud nedodány, je to průběžně připomínáno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/9/2021 - Doplnit nově zařazeného rozhodčího na listinu v rozpisu s kontaktními údaji dle 
VISu (J. Vik, 15.10.). 
Doplněno, nicméně rozhodčí na jeden z prvních zápasů (6.11. do Jilemnice) nedorazil. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/9/2021 - Rozeslat členům výboru KVS návrh statutu úseku mládeže (J. Lejsek, 30.10.). 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 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. 
V letošním roce byly medaile O. Koutského u příležitosti oslav stého výročí volejbalu 
uděleny Martinu Houšťkovi, Petru Kovalíčkovi, Janu Seneckému a Miloslavu Sršňovi. 
Pro rok 2022 přednesl předseda KVS svoji představu o vyznamenáních na úrovni ČVS, 
na žádost místopředsedy ČVS mu ji přednese a v závislosti na tom potom odešleme 
hlášení. 
Úkol 1/10/2021: Konzultovat s místopředsedou ČVS předběžný návrh na 

vyznamenání v rámci ČVS pro ro 2022. 
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Termín:   31.11.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
První návrhy ocenění ze strany KVS pro příští rok byly předneseny, na příštím zasedání 
bude finalizováno. 

ad 2 – Čerpání grantů 2021, příprava grantů 2022 
Předpokládáme, že v letošním roce nebude problém granty pokrýt účetními doklady, 
každopádně okresy budou požádány, aby do 30.11. oznámily, zda svůj příděl vyčerpají, nebo 
nikoliv. 

Úkol 2/10/2021: Dotázat se OVS, zda do konce vyčerpají účelově vázané finanční 
prostředky. 

Termín:   15.11.2021 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 
Pro rok 2022 budeme žádat obdobně, jako pro letošní rok (okruh se zásadně nezměnil). 

ad 3 – Příprava semináře rozhodčích krajských soutěží, činnost komise rozhodčích 
Seminář krajských rozhodčích proběhl 22.10., zúčastnilo se sedmnáct rozhodčích. 

První teoretická část školení nových rozhodčích proběhla 9.11., z třinácti přihlášených se 
zúčastnilo dvanáct, jeden se pro nemoc omluvil. Část druhá bude 16.11. Praxe proběhne 
v neděli 21.11., bude mít pět účastníků, pro zbytek je třeba najít náhradní řešení, protože 
v uvedeném termínu hrají. 

Úkol 3/10/2021: Najít náhradní termín pro praktickou část školení rozhodčích. 
Termín:   31.11.2021 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

Předseda KVS navrhl finanční odměnu pro organizátory a lektory školení ve výši 4.500 a 2.500 
Kč, výbor KVS souhlasí. 

ad 4 – Žádost o individuální dotaci na vyhlášení volejbalistů roku 
Dotaci jsme již dostali u příležitosti krajských oslav stého výročí volejbalu, předseda KVS 
vznese na jednání předsedů krajských svazů (viz jeho příspěvek v bodu „Různé“) dotaz, zda 
by ji bylo možné navýšit. 

ad 5 – Různé 
V. Nidrle: 
- Všesportovní kolegium kraje vyzvalo krajské sportovní svazy k podání návrhů do krajské 

ankety nejlepších sportovců, trenérů a kolektivů za rok 2021. Termín podání návrhů je 
12.1.2022. Navrhuje zvážit všechny relevantní možnosti a rozhodnout na prosincové 
schůzi. 

- Dostal pozvání na schůzi předsedů krajských sportovních svazů v pondělí 15.11. od 16.00 
hodin v Hradci Králové, zúčastní se. 

- Obdržel mail od místopředsedy ČVS žádající mj. o kontakt na předsedu komise 
společenského významu a o návrh na vyznamenání v rámci ČVS pro příští rok. Odpoví 
mu v duchu závěrů dnešního zasedání (viz „Termíny vyplývající z Termínovníku….“). 

- Byla vyhlášena valná hromada ČVS na příští rok, konkrétně na termín 14.5.2022. 
Předběžně byl stanoven termín valné hromady krajské na pátek 1.4.2022, na příštím 
zasedání bude vyhlášeno oficiálně. 

J. Lejsek: 
- Rozeslal členům výboru návrh statutu úseku mládeže – dokument byl schválen. Bude mj. 

vystaven na webu KVS. 
Úkol 4/10/2021:  Připravit pro vystavení na webu KVS statut úseku 

mládeže. 
Termín:   20.11.2021 
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Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 
- Upozornil, že ČVS bude s největší pravděpodobností prodávat medaile vydané ke stému 

výročí volejbalu, v takovém případě budeme dotázáni. 
- Příští rok ve dnech 22. – 31. 7. proběhne v Prostějově a Hradci Králové mistrovství Evropy 

dívek U17. Náš tým hraje v Prostějově. 
- Informoval o školách a klubech zapojených do programu restart sportu (Černilov-Slavia, 

Lhota pod Libčany, Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Náchod, Nové Město nad 
Metují, Chlumec nad Cidlinou, Červený Kostelec). 

- Připomněl, že 17.11. je v Nymburce programová konference mládeže. 
- Rekapituloval stav příprav na olympiádu dětí a mládeže. 
 
F. Pluhař: 
- Uhrazena pokuta za povinnou mládež 1000,- Kč, ženy TJ SOKOL Plotiště nad Labem, 

z.s. 
- Navrhl prodiskutovat možnost vrátit se opět k vyhlašování sportovců města, udělá to vždy 

radost oceněným i trenérům, že o nich víme a že dobře hodnotíme jejich práci – k tomu 
předseda a místopředseda – souhlasíme, nicméně nemáme žádnou možnost v tomto 
zasáhnout. 

J. Vik: 
- Dle aktuálního nařízení vlády jsou průběžně aktualizovány anticovidové přílohy (9–11) 

rozpisu soutěží. 
- Obdržel z okresu RK námět na doplnění funkce VISu, aby vedoucí družstva měl možnost 

vidět delegaci rozhodčího na budoucí zápasy. Rozeslal okresům dotaz, zda nějaký námět 
také nemají (s termínem do příští středy), potom sumarizované pošle generálnímu 
sekretáři. 

- Při prověřování péče o mládež – DKnL doplnil informaci (starší žákyně v KP), dvě družstva 
(Opočno a Plotiště nad Labem) zaplatila dodatečný LPD, zbývá Lánov, který přislíbil 
zaplatit. 

Zapsal: Vik. 
 


