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Okresní volejbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou 

  

 

 

Okresní konference dne 19.2.2013 
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 

 
 

Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, vážení hosté, 

dnes, téměř na den přesně, se po čtyřech letech opět scházíme na řádné volební konfe-

renci našeho okresního volejbalového svazu. V tomto období jsme měli jednu konferenci mimo-

řádnou a každý rok se uskutečnil aktiv zástupců oddílů. Kromě toho jsme vám předkládali zprá-

vu o činnosti a hospodaření za roky 2010 i 2011 písemnou formou prostřednictvím elektronické 

pošty. Také jsme za toto období vydali 6 Zpravodajů. Vzhledem k tomu nepokládám proto za 

nutné, aby moje dnešní zpráva obsahovala hodnocení celého funkčního období, ale zaměřím se 

převážně na uplynulý rok.  

Výbor okresního svazu byl na poslední volební konferenci zvolen pětičlenný a revizní komi-

se dvou členná. V tomto složení zůstal beze změny do dnešního dne. Za minulý rok 2012, se 

výbor sešel ke svému pravidelnému jednání celkem 9x. Jednání probíhala podle schválených 

pololetních plánů práce a z největší částí se zabývala organizací soutěží. Průběžně se výbor 

zabýval operativními záležitostmi. Mimo schůze výboru se uskutečnil v červnu aktiv vedoucích 

družstev okresních soutěží. Rok 2012 v našich okresních podmínkách charakterizovaly následu-

jící významnější události svazové i oddílové, které připomínám:  

 Z podnětu vyšších svazových orgánů se 9. března 2012 uskutečnila mimořádná okresní 

konference, která zvolila delegáty na mimořádnou krajskou konferenci. Hlavním důvodem 

těchto mimořádných konferenci bylo, aby se vnitřními legislativními kroky upravily vnitřní 

předpisy a stanovy ČVS tak, aby dále nemohlo docházet k napadání žalobami se strany 

odvolaného předsedy ČVS A. Lébla 

 V dubnu zemřel ve věku 76 let pan Jarda Synek, volejbalový trenér a rozhodčí, který svojí 

prací pro volejbal zanechal stopy v oddílech B. Vamberk, Velešov Doudleby, SKP Rych-

nov a VK Kvasiny, 

 Z II. ligy žen sestoupilo družstvo B. Vamberk do KP I. tř. 

 Tradičními turnaji 21. dubna v Česticích se rozběhla jarní polovina  soutěžní sezóny na 

venkovních hřištích, 

 28. a 29. dubna se uskutečnil již 21. ročník jarního turnaje mládeže v Kvasinách s účastí 

133 družstev dětí 
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 Okresní přebor jsme v soutěžní sezóně 2011-2012 hráli jen v kategorii mužů tradičním 

způsobem o deseti družstvech dvoukolově každý s každým. Vítězem se stalo družstvo 

ŠSK SPŠE Dobruška před VK Sport Rychnov a TJ Peklo.  

 19. a 20. května uspořádal oddíl VKM Réma Rychnov ve spolupráci se Sokolem Lupeni-

ce a Okresním volejbalovým svazem 15. ročník volejbalového turnaje „ZMRZLIŇÁK 

2012“ v Lupenici za účasti 44 družstev 

Týden nato 26.5., také v Lupenici, uspořádal oddíl VK Sport Rychnov turnaj 

v minivolejbalu s účastí 30 družstev a oddíl Sokola Chleny pořádal ve svém sportovním 

areálu 3. kvalifikační turnaj MČR ve volejbalu superveteránů nad 50let 

 Významného úspěchu dosáhlo družstvo žáků VK Sport Rychnov n. Kn., když se probojo-

valo do finále MČR žáků. Tento úspěch nesnižuje ani to, že nakonec mezi oddílovými vo-

lejbalovými giganty skončili na 16. místě v republice. 

 V krajských přeborech I. tř. a II. tř. se družstva z našeho okresu všechna udržela.  

 V červnu se dále uskutečnil aktiv zástupců družstev hrajících okresní soutěže, který na 

základě přihlášek do nového ročníku doporučil uspořádat soutěž mužů v jedné skupině 9 

družstev dvoukolově každý s každým. Do dalšího ročníku se již nepřihlásilo družstvo TJ 

Peklo a oddíl tak po mnoha letech ukončil aktivní činnost pro nedostatek hráčů. Také B 

družstvo mužů Baníku Vamberk se do dalšího ročníku nepřihlásilo. Nováčkem se však 

stalo družstvo mladých volejbalistů z Opočna, pro tuto sezonu startujících pod hlavičkou 

VK Sport Rychnov C, se záměrem od příští soutěžní sezóny vzkřísit oddíl volejbalu Spar-

tak Opočno, což se již podařilo.  

 Začátkem prázdnin proběhly tradiční letní turnaje v Kvasinách a ve Chlenech 

 Významnou volejbalovou událostí v červenci bylo konání mistrovství ČR ve volejbalových 

deblech ve Vamberku na koupališti jehož organizátorem byl Petr Klár za technické pomo-

ci mužů Baníku Vamberk,  OVS, města a dalších sponzorů z regionu. 

 V srpnu 11. a 12. se uskutečnily tradiční turnaje  Vamberecké léto s účastí 19 družstev a 

18. a 19. se pak konalo národní finále vesnických a zemědělských družstev v Česticích a 

tradiční turnaj dospělých a mládeže v Lupenici. 

 V průběhu roku se také uskutečnily dvě plenární zasedání krajského volejbalového sva-

zu,  v červnu a prosinci, kterých se zástupci našeho okresu pravidelně zúčastňují. 

 

Organizační základnu okresního volejbalového svazu tvoří podle vykázané evidence k 

31.12.2012 celkem 20 oddílů, z nichž však 6 oddílů se v této soutěžní sezóně nezúčastňuje 

žádným družstvem soutěží pořádaných volejbalovým svazem. V této sezóně 2012/2013 v oddí-

lech vyvíjí činnost celkem 17 družstev dospělých a 13 družstev mládeže.  

Kvalifikovaných rozhodčích, vedených v evidenčních statistikách  ve VISu, kteří jsou zařa-
zeni na listinách rozhodčích pro okres, pro kraj i pro ligu bylo v okrese celkem 20, v současné 
době je takto evidovaných rozhodčích 22. 

Kvalifikovaných trenérů jsme na minulé konferenci uváděli celkem 39 s poukazem, že  však 
ani ne polovina z nich je zapojená do tréninkového procesu. Obdobná statistika ve VISu 
v současné době uvádí 24 kvalifikovaných trenérů (jeden I. třídy, čtyři II. třídy a 19 III. třídy). 
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Konkrétní výčet oddílů, počty členů v jednotlivých kategoriích, seznamy rozhodčích a trené-

rů a u některých údajů porovnání jaký byl trend po čtyřech letech mezi roky 2009 a 2013 je sou-

částí písemných materiálů, které jste všichni obdrželi a proto tyto údaje ve zprávě neuvádím. 

K evidovaným údajům je však třeba říci, že jejich vypovídací schopnost je poněkud zkres-

lená tím, že statistiky VISu uvádějí jen ty členy, trenéry a rozhodčí jejichž registrace je momen-

tálně platná, případně je v roční ochranné lhůtě po skončení platnosti. Tak se nám z evidence 

vytrácejí členové oddílů, kteří nejsou rozhodčími, trenéry nebo funkcionáři, ale jen přispívajícími, 

evidovanými v oddílech a jsou také řádnými členy ČVS ve smyslu článku 3 odst. 4 a článku 4 

odst. 3 nových platných Stanov ČVS. Tyto disproporce částečně eliminovala evidence členstva 

prováděná prostřednictvím ČSTV, ale zase jen u oddílů jejichž TJ či SK jsou sdruženy v ČSTV. 

Při této příležitosti bych chtěl doporučit Vám, které tato oblast zajímá, velice podrobně a pre-

cizně zpracovaný materiál komise mládeže ČVS z prosince minulého roku, který najdete na we-

bových stránkách www.cvf.cz v prvém sloupci „Statistika ČVS“ a má název „Informace o vývoji 

členské základny mládeže v letech 1995 – 2011“. http://www.cvf.cz/?clanek=11015  

Naše spolupráce s krajským výborem svazu je na velmi dobré úrovni a mezi námi a kraj-

ským svazem nemáme žádné nesoulady. Zastoupení v tomto orgánu panem Charvátem, Rupri-

chem, Klárem a Dolkem zůstalo po toto volební období stejné. Kontakt s ČVS v Praze je zpro-

středkováván krajským výborem, a také prostřednictví VISu. Ve výboru ČVS nás zastupuje Dr. 

Zdeněk Haník, člen VKM Réma Rychnov n. Kn. Také spolupráce s okresním výborem ČSTV v 

Rychnově je z našeho pohledu na velmi dobré úrovni a náš svaz spolu s fotbalovým patří mezi 

nejlépe fungující. Tato spolupráce s ČSTV byla až do konce minulého volebního období, tj. do 

roku 2009 také základním zdrojem finančních příjmů našeho OVS;  tím vlastně přecházím k té 

části mé zprávy, v níž Vás chci informovat o svazovém hospodaření. 

Na poslední volební konferenci před čtyřmi lety jsem ještě mezi zdroje příjmů uváděl, mimo 

jiné, nemalý finanční příspěvek od okresního sportovního sdružení ČSTV. V průběhu let 2005 až 

2008 obdržel náš svaz na dotacích od ČSTV celkem 130 tisíc Kč (ročně průměrně 32,5 tisíce 

Kč), které jsme pak v objemu 134 tisíc Kč (ročně průměrně cca 34 tisíc) formou dotací poslali 

dále do oddílů, především k podpoře mládežnického volejbalu a turnajových aktivit. Těmito  pro-

středky však bylo možné  dotovat pouze oddíly v TJ/SK sdružených v ČSTV. Od roku 2009 však 

tento zdroj příjmů OVS zcela zanikl  z důvodů, které jsou sportovní veřejnosti dostatečně známy 

a OV Sportovního sdružení ČSTV zápasí s nedostatkem financí na samé hranici své existence. I 

tyto údaje máte ve svých písemných materiálech na poslední stránce. 

Proto je OVS od roku 2009 zcela odkázán na vlastní příjmy spočívající  z vybírání  vkladů 

do dlouhodobých pravidelných soutěží, z pokut  a případně jiných poplatků ve prospěch OVS a  

na příspěvky (dotace) od KVS. Jak se nám podařilo naplnit plánované příjmy a jak jsme tyto pro-

středky využili v roce 2012 je vcelku podrobně uvedeno  v písemném materiálu "Rozpočet OVS 

na rok 2012 a jeho čerpání“  na  který vás také odkazuji.  

V této situaci pokládáme za potřebné předložit této konferenci návrh, jehož přijetím a realizací by 

v našich okresních podmínkách došlo k opětovnému oživení rozpočtu OVS v příjmové části. 

Konkrétně jde o zavedení individuálních licenčních příspěvků hráčů i v okresním  přeboru v sou-

ladu se Stanovami  a vnitřními předpisy ČVS. K tomu pokládám za potřebné říci, že základním 

důvodem proč jsme v minulosti jejich uplatnění v našich podmínkách vytrvale a důrazně odmíta-

li, byla povinnost jejich odvodu do centra ČVS s jeho dřívějším vedením, bez jakéhokoliv pro-

http://www.cvf.cz/
http://www.cvf.cz/?clanek=11015
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spěchu pro podporu volejbalových oddílů v okrese. Tato podmínka odvodu se však po zvolení 

nového vedení ČVS postupně měnila v tom, že výběr licenčních příspěvků se stal příjmovou 

částí KVS a v rámci vzájemných dohod i příjmovou částí těch OVS, které podmínku platby za-

vedly i ve svých okresních soutěžích. V našem kraji to mají již zavedeny okresy Hradec Králové 

a Náchod. Rád bych zde uvedl, že zavedení licenčních příspěvků kromě finanční zátěže každé-

ho hráče ročně 200 Kč vydání  (což je zcela běžné u celé řady jiných sportovních odvětví i 

ostatních občanských sdružení) - to má také jakési výhody pro OVS i oddíly. 

 Budeme ctít stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČVS 

 Budete moci plně využívat VIS při sestavování soupisek bez nutnosti potvrzování STK 

OVS a tyto soupisky průběžně upravovat,  např. při hostování, přestupech apod. 

 Pro družstva startující v okresním přeboru bude sjednocen snížený vklad do soutěže 

 Prostředky, které OVS získá z licenčních příspěvků jednotlivců, bude ve velké míře smě-

rovat zpětně k podpoře mládežnických družstev našich oddílů v soutěžích, ale i do dotací 

ostatním oddílům 

Proto, pokud přijmete toto naše doporučení, navrhujeme rozpočet pro rok 2013, který bere 

v úvahu reálný stav a je ve výdajové části maximálně úsporný. V příjmové části již předpokládá 

vámi schválené zavedení licenčních příspěvků. Zde opět odkazuji na písemné materiály. V pří-

padě, že náš návrh nepřijmete, bude muset nový výbor provést razantní korekci rozpočtu pro rok 

2013 především na straně výdajů. Předpokládám, že v diskuzi se k této otázce řada z vás vyjád-

ří. 

Již řadu let nehrajeme v okrese soutěže mládeže a soutěž žen. Tento stav by sváděl 

k závěrům, že jak oddíly, tak i výbor OVS v péči o mládež  i o ženy silně zaostávají. To však jen 

na první pohled. Pokusím se vysvětlit, proč si myslím, že situace je jiná. Jak jsem v úvodu zprá-

vy zmínil, v oddílech na okrese je v soutěžích ČVS zařazeno 13 družstev mládeže, z toho jsou 4 

družstva chlapecká. Bohužel, nebo snad bohudík, všechna tato družstva startují v krajských ne-

bo republikových soutěžích. Vždyť to, že se hrají krajské soutěže mládeže je zásluhou přede-

vším oddílů příslušných v okresech. Chci proto při této příležitosti ocenit práci v oddílech VK 

Sport Rychnov, Réma Rychnov, VK Kvasiny, SK Týniště a Baníku Vamberk kde se mládeži trva-

le věnují. Velkým přínosem pro okresní volejbal je především činnost oddílu VK Sport Rychnov 

zaměřená na chlapecké a mužské složky. Obdobná situace jako u mládeže je i u družstev žen. 

Vzhledem k minimálnímu zájmu o okresní soutěž žen startují družstva VK Dobruška a Sokol 

Opočno v soutěžích okresu Náchod. Ta družstva žen, která v minulosti hrála v okresním přeboru 

postupně postoupila do krajské soutěže II. třídy, kde tvoří dvě třetiny účastnic skupiny D 

Za situace jaká je, jsme my, jako výbor OVS, vyjádřili svou podporu mládeži finančními do-

tacemi těm oddílům, které s mládeží pracují v předešlém volebním období částkou 133.000 Kč  

a v tomto končícím volebním období,  bez dotací z ČSTV, částkou ve výši 37.000 Kč z našeho 

rozpočtu.  

K personálnímu obsazení  výboru OVS a jeho práci bych chtěl říci, že před čtyřmi roky se 

nám podařilo zvolit výbor svazu v počtu 5 členů a revizní komisi dvoučlennou. Celou agendu 

svazu jsme téměř celé volební období táhli ve složení  Luděk Ruprich, Ing. Bříza, Ing. Hájek, M. 

Charvát a já osobně. Svou úlohu si splnila revizní komise ve složení Vladimír Klár a Zdena Jed-
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línská. Velice jsme se proto snažili oslovit před dnešní konferencí všechny oddíly při přípravě 

nové kandidátky pro dnešní volbu nového výboru OVS a RK. Výsledek je vám k dispozici na 

kandidátním lístku. Ze všech oslovených oddílů, kromě setrvání současných členů OVS, dokázal 

Luděk Ruprich přesvědčit pro práci ve svazu pouze Ing. Karla Volta z VK Sport RK a Pavla Mo-

ravce  z Kvasin. Věřte tedy, že kandidatura současného výboru OVS do nastávajících voleb, tak 

jak ji máte na kandidátkách, je jenom výsledkem odpovědnosti za to, že práce a činnost OVS 

v Rychnově n. Kn. neskončí jen proto, že jen málo z vás chce tuto práci a službu volejbalu ko-

nat.  

Spolupráce a komunikace s oddíly v okrese je různá, a probíhá různými způsoby. 

V komunikaci jsme si my i většina oddílů zvykli na co největší využívání internetu. Přede-

vším při přenosu informací o výsledcích soutěží používáním nového informačního systému VIS - 

ČVS, který se stal velmi solidním, rychlým a operativním zdrojem volejbalových informací. 

V posledních letech se komunikace s oddíly podstatně změnila a to nejen z centra ČVS a KVS, 

ale i v našich podmínkách. Je potřebné, aby i v době budoucí se vzájemná komunikace mezi 

naším OVS a oddíly i družstvy v soutěžích vedla těmi nejmodernějšími, úspornými a nejpouží-

vanějšími způsoby. Stalo se nezbytnou povinností, aby všechny oddíly působící v našem okrese 

měly v databázi informací kontaktní e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány všechny zá-

sadní informace pro oddíl a jeho předsedu. Tím samozřejmě není dotčena informovanost druž-

stev v soutěžích prostřednictvím organizačních pracovníků družstev. Volejbalový informační 

systém VIS se stal pro celé volejbalové hnutí téměř nepostradatelným pomocníkem. Dnes s jeho 

pomocí provádíme registrace, přestupy, hostování, zpracováváme soupisky, přihlašujeme druž-

stva do soutěží, delegujeme rozhodčí, provádíme platby poplatků a čerpáme nepřeberné množ-

ství informací. Je jen potřeba se s  ním trochu pokamarádit.  

Rádi bychom také, aby dalším prostředkem předávání informací pro oddíly i družstva se 

staly naše aktualizované webové stránky OVS. To vše by mohlo být podnětem pro návrh usne-

sení z dnešní konference. 

Na úplný závěr mi dovolte poněkud osobní vyjádření. 

Svoji práci a činnost v roli předsedy okresního volejbalu jsem započal v letech 1959-1960. 

Tehdy se to jmenovalo okresní volejbalová sekce OV ČSTV. Od té doby až do dnes, s výjimkou 

asi osmi let, kdy jsem působil ve funkci předsedy OV ČSTV a ve funkci předsedy OVS mne vy-

střídali  Sláva Čepelka, Mirek Sedláček a Standa Novák, jsem funkci předsedy okresního svazu 

vykonával nepřetržitě  a měl jsem tu čest spolupracovat s mnohými, dnes již nežijícími členy 

volejbalového hnutí. Namátkou jmenuji Slávu Čepelku z Čestic, Valdu Dvořáka a Mílu Chaloup-

ku z Kvásin, Karla Kaloče z Velešov Doudleby, Jardu Synka z Vamberka a později z SKP Rych-

nov a také Vaška Žabokrtského a Vojtu Rupricha z SKP Rychnov. Mezi mými spolupracovníky 

ve svazu byli také Zdeněk Alt z Kostelce, Zdeněk Houšťek a Libor Pařízek z Kvasin, Karel Mixa 

z Vamberka, ale také Jirka Teplý z Rychnova a Jirka Matyáš z Potštejna. Chci také vzpomenout 

a poděkovat i těm spolupracovníkům, kteří dosud žijí a pro volejbal byli a jsou nadále přínosem. 

Mám na mysli Mirka Charváta, Ing. Karla Hájka, Ing. Pavla Břízu, Vláďu Klára a v posledním 

volebním období i Luďka Rupricha, kteří mi byli velmi nápomocni v okresním volejbalovém svazu 

a v jeho práci. Ušli jsme společně hezky dlouhou řádku let. 
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Budu-li dnes předávat svou funkci předsedy OVS nově zvolenému předsedovi, budu tak či-

nit s pocitem, že se nám práce v minulosti dařila a že za uplynulou dobu se nemusíme stydět. 

Chci také při této příležitosti vyslovit svoji omluvu všem těm, s nimiž jsem se při výkonu své 

funkce dostal do střetu názorů v některých situacích volejbalového života. Pokud se tak stalo, 

bylo to z mé strany vždy motivováno snahou dostát pravidlům a předpisům orgánů ČVS. Tímto 

Vás prosím za prominutí. 

Dnes, v následujících volbách budeme volit nový výbor OVS a nového předsedu OVS. Přeji 

Vám, ať je Vaše volba úspěšná  a zvolíte dobrý výbor, který bude novému předsedovi OVS ná-

pomocen v jeho odpovědné činnosti.   

Chci poděkovat Vám, delegátům a vaším prostřednictvím i všem ostatním  funkcionářům, 

trenérům a rozhodčím ve vašich oddílech za práci, kterou jste pro volejbal vykonali a dále koná-

te. Poděkovat za práci chci také všem členům okresního volejbalového svazu a revizní komise, 

jejichž mandát dnešním dnem končí. Předpokládám, že v diskusi přednesete řadu podnětných 

návrhů a připomínek, které budou pro nový výbor správnou inspirací v práci a volejbalovém živo-

tě v našem okrese.  

Děkuji za vaši pozornost. 

 

 

      Miroslav Dolek, předseda OVS  

 
 
 
 
 
 
 
 


