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Zápis č. 10/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 16.11.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, 

J. Vik 
Omluveni: L. Ruprich, L. Ott 
Příští zasedání:  14.12.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Činnost komise společenského významu, jubilanti 
3. Příprava krajského poháru dospělých 
4. Čerpání grantů 2022, příprava grantů 2023 
5. Příprava semináře rozhodčích z krajské listiny 
6. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 1/8/2022 - Předat poháry v soutěžích společných s Pardubickým krajem (J. Lejsek, 
L. Ruprich, 30.6.2023). 
Úkol trvá. 

• 2/8/2022 - Urgovat odpověď JAKO, zda a za jakých podmínek platí podpora družstev 
krajských soutěží i v této sezóně (V. Nidrle, 25.09.). 
Smlouva podepsána dne 16.11.2022, nicméně z údajů firmy JAKO vyplývá, že nákupy jsou 
využívány minimálně. Bude připraveny podrobná informace oddílům, rozeslána jim a potom 
případně opraven rozpis, web a facebook KVS. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/10/2022: Po obdržení rozeslat informaci o spolupráci s firmou JAKO 
družstvům krajských soutěží a případně opravit rozpis, web 
a facebook. 

Termín:   30.11.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik, J. Lejsek 

• 1/9/2022 - Připravit návrh výstupních dokumentů týkajících se činnosti metodického 
koordinátora, seznámit s nimi členy výboru KVS a nechat per rollam schválit. (T. Jirásek, 
31.10.). 
Schválení per rollam úspěšně proběhlo, výbor KVS to bere na vědomí. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/9/2022 - Zvážit možnost zohlednění členských příspěvků ve výšce vkladů na 
minivolejbalové turnaje (J. Kmoníček, 31.12.). 
Úkol trvá. 

• 3/9/2022 - Požádat družstva dospělých, aby změny termínů zápasů řešila co možná 
nejdříve a nenechávala věc na poslední dny (J. Vik, 16.10.). 
Mail družstvům rozeslán, zatím bez problémů. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 5.12.: 
9. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen KVS) 

a návrhy na ocenění v rámci ČVS – viz bod 2 zápisu. 

ad 2 – Činnost komise společenského významu, jubilanti 
KSV předložila seznam jubilantů pro příští rok, po diskusi byli jubilanti k ocenění vybráni.  

ad 3 – Příprava krajského poháru dospělých 
Rozpis je připraven k rozeslání, termín přihlašování byl stanoven na 17.12. Počítá se se dvěma 
koly hranými vždy na Slavii (28.1. a 5.3.), krajské finále v Česticích, ženy 18.3., muži 19.3. 
a společné východočeské finále pro muže i ženy 16.4. na Pouchově. 

ad 4 – Čerpání grantů 2022, příprava grantů 2023                                                         
Vyúčtování grantů je připraveno, už teď máme všechny potřebné podklady. Nejprve bude 
provedeno u grantů kraje, kde je termín 31.12., potom budou následovat granty ČVS, 
Na rok 2023 (žádosti od 5.12.2022 do 9.1.2023) jsou Královéhradeckým krajem vyhlášeny 
granty: 
- pohybová gramotnost, 
- pořádání významných sport. akcí dětí a mládeže, 
- pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „Sport pro 

všechny“, 
- činnost sportovních středisek a SCM, 
- podpora krajských reprezentačních výběrů, 
- vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů, 
- vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých, 
- příprava reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže, 
- podpora investic do sportovních objektů. 
Po diskusi byly vybrány granty, kde budeme žádat, J. Kmoníček a J. Lejsek připraví žádosti. 
Úkol 2/10/2022: Připravit žádosti o krajské granty. 
Termín:   20.12.2022 
Odpovídá/odpovídají:  J. Lejsek, J. Kmoníček 
V souvislosti s grantem na vzdělávání trenérů žádáme okresy o zjištění zájmu o školení 
trenérů III. třídy (podmínkou organizování je zájem minimálně deseti lidí). 
Úkol 3/10/2022: Zjistit zájem o školení trenérů třetí třídy v příštím roce. 
Termín:   10.12.2022 
Odpovídá/odpovídají:  předsedové okresních svazů 

ad 5 – Příprava semináře rozhodčích z krajské listiny 
Protože změny v pravidlech jsou minimální, nebude seminář, po zkušenosti z loňska, kdy se 
ho účastnilo pouze dvanáct rozhodčích, uspořádán, 

ad 6 – Různé 
V. Nidrle: 
- ČVS svolal na 13.5.2023 řádnou valnou hromadu do Prahy, dále určil, že krajské valné 

hromady mají být v období od 1.3. do 15.4.2023. Navrhuje, aby se krajská VH konala 
v pátek 14.4.2023 a okresní VH v období 1.3.-31.3.2023. Výbor KVS s návrhem souhlasí, 
na příštím zasedání výboru bude konání valné hromady KVS oficiálně vyhlášeno. Klíč ke 
stanovení počtu delegátů z jednotlivých okresů bude oznámen po uzavření statistiky 
počtu zaplacených členských příspěvků k 31.12.2022. 

- Zúčastní se porady krajských sportovních svazů, která se koná v Hradci Králové 
23.11.2022. 

- Krajská organizace ČUS a Všesportovní kolegium uskuteční 25.4.2023 vyhlášení 
sportovců kraje, návrhy lze podávat do 10.1.2023, bod k tomu navrhuje zařadit na 
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prosincovou schůzi výboru KVS – výbor KVS souhlasí. 
- Je připravován projekt Volejbalová akademie Královéhradeckého volejbalu. K tomu J. 

Lejsek – probíhá zapracování připomínek k úvodní verzi, potom bude dokument 
předložen k diskusi ve výboru. 

- Byla zpracována a per rollam odsouhlasena (viz také úkol 1/9/2022) konečná verze 
náplně práce krajského koordinátora metodiky, maximální finanční náklady do 31.12.2022 
a výstupy projektu pro kontrolu účelnosti. 

- Byl zpracován plán čerpání financí v oblastech TALENT a ORGANIZACE ČVS 
a odsouhlasen V. Šrubařem. 

- ČVS projednal a schválil záštitu nad 70. ročníkem Volejbalové Dřevěnice, záštita jak ČVS, 
tak osobní Marka Pakosty. 

- Na žádost klubů byly podpořeny žádosti klubů o dotaci na výstavbu kurtů (Broumov) a haly 
na míčové sporty (Lázně Bělohrad). 

- Dostal k podpisu darovací smlouvu na vybavení hráček a hráčů, kteří byli na Olympiádě 
dětí a mládeže. Další postup bude řešit s J. Kmoníčkem. 

J. Lejsek: 
- Otázkou k zamyšlení je, jak motivovat kluby k placení členských příspěvků za hráčky 

a hráče minivolejbalu. K tomu V. Nidrle na příští zasedání připraví aktualizovanou 
statistiku, J. Kmoníček nahlédl online do VISu a zjistil, že počty se proti minulým údajům 
zvýšily u okresu Hradec Králové asi o osmdesát, u Rychnova nad Kněžnou a Náchoda 
asi o padesát. Proti loňsku máme přibližně o tři sta členských příspěvků méně, přičemž 
počet příspěvků dospělých je přibližně stejný. K tomu T. Jirásek – okresní minivolejbalová 
soutěž okresu Náchod stále nebyla zahájena, i to může být jednou z příčin poklesu. 

J. Kmoníček: 
- Byl vypracován a odeslán plán čerpání dotací ČVS z hlediska účelu (materiál, služby, 

mzdy). 
- Je potřeba, aby okresy Rychnov a Trutnov vyčerpaly, nebo nahlásily, kolik v letošním roce 

nevyčerpají z plánovaného rozpočtu. Trutnovu zbývá 15.000 Kč a Rychnovu 22.138 Kč. 
OVS Jičín vyčerpá částku 15.000 Kč na služby od Unie sportu Jičínska (účetnictví, vedení 
soutěží, pronájmy schůzovní místnosti atd.). 

F. Pluhař: 
- Zeptal se na možnost získání přístupových práv k informacím ve VISu, které by potřeboval 

k výkonu funkce předsedy OVS. Práva k soutěžím mu přidělí vedoucí soutěží, ostatní 
bude diskutovat s Ing. Irem. 

V. Anděl: 
- Přišli dva rozhodčí vyškolení jeden v Praze, jeden ve Středočeském kraji. Ten vyškolený 

v Praze je již jmenován a má ve VISu kvalifikaci vyznačenu, u druhého je to v běhu, 
- Delegoval rozhodčí na jarní část soutěží, někteří ale nemají uhrazené členské příspěvky. 

Pokud neuhradí do začátku ledna, budou jim delegace odebrány. 

T. Jirásek: 
- Proběhly první návštěvy oddílů metodickým koordinátorem. T. Jirásek vždy nejprve 

zjišťuje, jaká jsou očekávání, po návštěvě družstva vyplňuji schválené formuláře pro 
získání zpětné vazby. 

 
 
Zapsal: J. Vik. 


