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Zápis č. 01/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.1.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni: V. Anděl, J. Kmoníček, L. Ott 
Příští zasedání:  9.2.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost úseku mládeže KVS 
3. Financování OVS za rok 2021 
4. Počty delegátů na krajskou valnou hromadu 
5. Okresní valné hromady 
6. Různé 
 
Upřesnění minulého zápisu – bod 2, text „Okresní konference se budou konat do 15. března 
2022“. Mimořádnou okresní konferenci je třeba uskutečnit v tomto termínu, pokud by z ní měly 
vzejít podněty pro jednání konference krajské. Jinak, v souladu se Stanovami ČVS, se řádná 
valná hromada OVS koná pouze jednou za čtyři roky, tedy v roce, kdy se koná volební valná 
hromada ČVS, resp. KVS (byly loni). V ostatních letech není třeba konferenci svolávat 
a delegáty na krajskou konferenci, dle článku 13 bod 6 Stanov ČVS, volí výbor OVS. 
 

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. 

• 1/11/2021 - Dotázat se předsedy OVS Náchod, zda mají zájem dovolit náhradnici či 
náhradníka za člena KRK. (V. Nidrle, 19.12.). 
Dotaz odeslán mailem 19.12., bez odpovědi, volbu náhradníka neuvažujeme. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

2/11/2021 - Dotázat se OVS, zda nemají návrh do ankety o nejlepšího sportovce kraje 
(J. Vik, 19.12.). 

Dotaz odeslán mailem 19.12., byl obdržen jeden návrh, který podáme. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/11/2021 - Zvážit dostupné informace a následně objednat knihy pro školení (trenérů) 
(J. Kmoníček, 12.1.). 
Záměrem bylo zakoupit sto kusů. Dle informací z ČVS nemůže svaz knihy svazům 
krajským prodávat, dostali jsme čtyřicet kusů. F. Pluhař zavolá O. Foltýna, aby získal 
poslední informace a pokusí se zajistit nákup dalších padesáti knih. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/1/2022:  Zjistit u O. Foltýna možnost získání dalších padesáti knih pro 
trenéry. 

Termín:   13.1.2022 
Odpovídá/odpovídají: F. Pluhař 
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• 4/11/2021 - Na příštím zasedání výboru KVS přednést a zdůvodnit návrh na zřízení datové 
schránky (J. Kmoníček, 12.1.). 
Přítomní členové výboru KVS se zřízením souhlasí, J. Kmoníček byl pověřen vlastním 
založením. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 2/1/2022:  Zahájit kroky k založení datové schránky KVS. 
Termín:  9.2.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

• 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. 
Dopis byl v termínu odeslán, volejbalové životopisy osob navržených na vyznamenání 
v rámci ČVS byly odeslány dle dohody s ČVS dne 9.1.2022. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací - program organizace sportu, program talent – dnes nepřítomný 

J. Kmoníček bude na termín písemně upozorněn. 
Úkol 3/1/2022: Upozornit J. Kmoníčka na termín z Termínovníku. 
Termín: 13.1.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 15.2.: 
1. Zpráva KVS o čerpání rozpočtu KVS za rok 2021. 
2. Návrh rozpočtu KVS na rok 2022. 
3. Zpráva o inventarizaci majetku a jednotlivých účtů v rozsahu dle metodického dopisu 

k inventuře KVS ze září 2021 včetně výkazu inventury hmotného majetku k 31.12.2021. 
Všechny úkoly budou projednány na příštím zasedání výboru KVS. 

 
ad 2 – Činnost úseku mládeže KVS 
Činnost byla zahájena mj. soustředěními krajských reprezentací a kempů benjamínků chlapců 
i dívek. Záměrem je nyní upořádat do konce března schůzku úseku mládeže a trenérů 
krajských reprezentací. 

L. Ruprich navštívil kemp benjamínků – dívek vedený trenérkami a trenéry nominovanými 
z ČVS. Kemp nebyl zaměřen na přípravu trenérů, kteří by potom předvedené metody v praxi 
aplikovali, ale na děti, což nepovažuje za správné, protože trenéři v kraji metodicky zaostávají 
(i když přibližně deset trenérů, většinou rodičů přítomných dětí, kempu přihlíželo). Hlavní 
přínos byl tedy zřejmě pro ony trenérky a trenéry z Prahy, kteří teď mají dokonalý přehled 
o talentovaných dětech v kraji. 

Závěr z výše uvedeného je, že budeme směřovat k pořádání vlastních akcí, zaměřených 
hlavně na trenéry, L. Ruprich i T. Erben jsou schopni a ochotni se ve věci angažovat. Navíc 
chtějí důsledně sledovat linii metodiky Z. Haníka, protože jedna z trenérek na kempu na přímý 
dotaz odpověděla, že vychází sice z této metodiky, ale má ji upravenou podle nejnovějších 
trendů (L. Ruprich zpochybnil, když jsou desetileté děti učeny odbití bagrem mimo osu těla). 

Aktuální stav přípravy na olympiádu je takový, že v šestkovém volejbalu obou kategorií vše 
běží. V beachvolejbalu byl uspořádán první sraz (asi polovina dívek, polovina chlapců), na 
konci ledna bude další a po něm bude rozhodnuto o dalším postupu – J. Lejsek o něm bude 
informovat na příštím zasedání výboru. 

Úkol 4/1/2022:  Informovat na příštím zasedání výboru KVS o stavu příprav 
beachvolejbalových reprezentací na olympiádu. 

Termín:  9.2.2022 
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Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

ad 3 – Financování OVS za rok 2021 
Vzhledem k nepřítomnosti J. Kmoníčka byl bod přesunut na příští zasedání výboru. 

ad 4 – Počty delegátů na krajskou valnou hromadu 
Statistika zaplacených členských příspěvků je k 1.1.2022 následující – Hradec Králové 879, 
Jičín 204, Náchod 865, Rychnov n. K. 303, Trutnov 191. Dle stanov ČVS má každý OVS nárok 
na počet delegátů úměrný počtu zaplacených členských příspěvků, nejméně však dva. Výbor 
KVS rozhodl, že počty delegátů budou vypočítány dle klíče za každých započatých 200 členů 
jeden delegát. Počty delegátů za OVS tedy budou Hradec Králové pět, Jičín dva, Náchod pět, 
Rychnov na Kněžnou dva, Trutnov dva. Celkový počet delegátů s hlasem rozhodujícím je 
šestnáct. 

ad 5 – Okresní valné hromady 
Bylo projednáno na prosincové schůzi výboru KVS – viz také upřesnění minulého zápisu, zatím 
je znám termín VH OVS Jičín, a to 10.3.2022 v Jičíně.  

ad 6 – Různé 
V. Nidrle: 
- Předávání ocenění z ČVS bude v roce 2022, jak v telefonátu sdělil předseda komise 

společenského významu volejbalu Dr. Hronek, realizováno prostřednictvím krajských 
svazů. Medaile budou k dispozici v květnu 2022, navrhuje předat je při červnovém 
vyhlášení volejbalistů roku. Výbor KVS souhlasí. 

- Informoval o telefonátu předsedy ČVS M. Pakosty, že plánuje v roce 2022 každý měsíc 
videoporady s předsedy KVS a odborných komisí ČVS k aktuální problematice  

F. Pluhař: 
- Knížky (tj. těch z ČVS doručených čtyřicet, prý jich v Praze mnoho dalších není) jsou již 

skoro rozebrány, je o ně velký zájem. 
- Termín školení trenérů je stanoven na 9. 6. – 12. 6. 2022 první část, druhá část včetně 

zkoušek se bude konat od 24. 6. – 26. 6. 2022 v Hradci Králové vždy v hale TJ Slavia, 
stravování je zajištěno tamtéž. Dává na zvážení zvýšení ceny za školení z 2.000 na 2.500 
Kč, výbor KVS souhlasí Ubytování se bude zajišťovat a platit pouze mimohradeckým. 

T. Jirásek: 
- K záležitosti třebechovické tělocvičny – žádný oficiální protest nepřišel, nicméně 

zástupkyně třebechovického družstva je si problému vědoma a budou se snažit ho 
v maximální míře řešit. 

- U čtyřkového volejbalu L. Ruprich nemůže příští kolo v plánovaném termínu uspořádat, 
bude přesunuto na jaro. 

Úkol 5/1/2022: Stanovit termín dalšího kola čtyřkového volejbalu. 
Termín: 9.2.2022 
Odpovídá/odpovídají: L. Ruprich 

J. Vik: 
- Družstva v HK-Z-1 už si domlouvají náhradní termíny na odehráním odložených zápasů, 

zatím v jednom případě po termínu posledního kola. Nevidí důvod to neumožnit, výbor 
KVS souhlasí. Viz úkol 5/1/2022. 

- Byl dotázán: 

• zda za zápasy přeložené z důvodu covid-19 má být placen poplatek za přeložení. 
Stanovisko výboru je, že se jedná o vyšší moc a přeložení bude bezplatné. 

• jak to bude s hostováními, která byla zadána s tím, že budou ukončena po 
plánovaném termínu konce soutěže (týká se hráček z družstev hrajících přebor druhé 
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třídy) – doporučuje akceptovat poslední platné soupisky, výbor KVS souhlasí. 
Úkol 6/1/2022: Informovat družstva HK-Z-1 o stanovisku výboru k termínu 

dohrávání zápasů, k placení poplatků za změnu termínu zápasů 
odložených z důvodu Covid-19 a o startu hostujících hráček 
v zápasech po 19.3. 

Termín:   20.1.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Požádal M. Charváta ml. o zaslání všech možných podkladů, ze kterých by bylo možné 
získat archiv výsledku z doby před užíváním VISu. M. Charvát ml. mu poslal sestavy do 
roku 2010, výbor KVS souhlasí s vyplacením odměny, konkrétní výše bude stanovena na 
příštím zasedání výboru. 
Úkol 7/1/2022: Po dohodě s J. Vikem stanovit výši odměny za dodání 

historických výsledků. 
Termín: 9.2.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

- Pan Sameš mu zaslal neupravované fotografie z almanachu, takže na jeho straně je 
doplnit je do textu a výsledek vystavit - má hotové okresy Hradec Králové a Jičín, začal 
Náchod. U jičínského okresu nenašel kvalitní sken fotky družstva mužů Hořic – k tomu V. 
Nidrle, je to oskenovaný snímek z kroniky, lepší nezískáme. 

 
 

Zapsal: Vik. 
 


