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Okresní konference dne 17.2.2009 
Zpráva o �innosti a hospoda�ení za rok 2008 

 
 

Dámy a pánové, vážení sportovní p�átelé, vážení hosté, 

dnes se op�t scházíme na �ádné konferenci našeho okresního volejbalového svazu. Uply-
nuly poslední dva roky tohoto volebního období. K minulé konferenci jsme se sešli 13. února 
2007. Vzhledem k tomu, že ve složení podobném dnešnímu se scházíme každý rok v �ervnu na 
aktivu, nepokládám za nutné, aby moje dnešní zpráva byla zam��ena na celé dvouleté období, 
ale zam��ím se pouze na uplynulý rok. Ve výboru svazu nedošlo k žádným zm�nám. Za minulý 
rok 2008, se výbor sešel ke svému pravidelnému jednání celkem 12x. Pr�m�rná ú�ast na jed-
nání výboru byla 68 %. Jednání ve velké v�tšin� probíhala podle schválených pololetních plán� 
práce a z nejv�tší �ástí se zabývala organizací sout�ží. Pr�b�žn� se výbor zabýval operativními 
záležitostmi. Jedno jednání (v listopadu) bylo spole�né s výborem svazu okresu Ústí n. Orl., se 
kterým již tradi�n� udržujeme vzájemné vztahy a spolupráci p�i vým�n� zkušeností. Mimo sch�-
ze výboru se uskute�nil v �ervnu aktiv vedoucích družstev okresních sout�ží. V bodech nejprve 
p�ipomenu n�které významn�jší volejbalové události v pr�b�hu roku 2008. 

� V zimní pohárové sout�ži dosp�lých se hrál již osmý ro�ník, tentokráte pon�kud jiným 
zp�sobech než v letech p�edchozích. D�vodem byl klesající zájem na stran� ú�astník�, 
mnohdy nejistá ú�ast v naplánovaných turnajích a zna�ná nákladovost p�i nízkém využití 
kapacity t�locvi�ny. Po�adateli tedy byly jednotlivé oddíly, které se k po�adatelství p�ihlá-
sily.  

� V rámci evidence �lenské základny probíhající každoro�n� v �STV, jsme požádali o 
up�esn�ní �lenské základny také oddíly nesdružené v �STV   

� Tradi�ními turnaji na konci dubna v �esticích se rozb�hla jarní polovina  sout�žní sezóny 
na venkovních h�ištích, 

� Okresní p�ebor muž� a žen jsme v sout�žní sezón� 2007-2008 hráli tradi�ním zp�so-
bem. V obou kategoriích se hrálo vždy v jedné skupin�. Muži o deseti družstvech dvou-
kolov� každý s každým. Vít�zem se stalo družstvo ŠSK SPŠE Dobruška p�ed TJ Peklo a 
Sokol Kostelec n.O.. V ženách sout�žila 4 družstva, hrálo se �ty�kolov� polským zp�so-
bem každý s každým. Okresním p�eborníkem se stalo družstvo juniorek Baníku Vamberk, 
druhé byly ženy SK Týništ� A, t�etí Kvasiny C  

� V krajských p�eborech I. t�. a II. t�. se družstva z našeho okresu všechna udržela. Výraz-
ného úsp�chu dosáhlo A družstvo žen SK Zám�l ve 2. lize, když skon�ilo v moravské sk-



Zpráva konference  OVS RK 2009  Strana  2 

upin� na krásném 2. míst�. V sou�asné sezón� hraje 2. ligu v �eské skupin� na �tvrtém 
míst� tabulky.  

� V �ervnu se  také uskute�nilo ješt� oblastní kolo  a v srpnu pak další ro�ník národního fi-
nále vesnických družstev v �esticích, který však byl poznamenán nep�ízní po�así 

� V �ervnu se dále uskute�nil aktiv zástupc� družstev hrajících okresní sout�že, který na 
základ� p�ihlášek do nového ro�níku doporu�il uspo�ádat sout�ž muž� v jedné skupin� 
10 družstev dvoukolov� každý s každým. Ženy hrají v jedné skupin� �ty� družstev formou 
�ty� turnaj� na podzim a �ty� turnaj� na ja�e u každého ú�astníka, �ímž se zápasové za-
tížení v sezón� náležit� zvýší na 24 utkání za sezónu.p�i nižších cestovních nákladech. 

� Významnou volejbalovou událostí v �ervenci bylo konání již druhého ro�níku finále antu-
kové ligy �R ve Vamberku na koupališti jehož organizátorem byl Petr Klár za technické 
pomoci A družstva muž� Baníku Vamberk, m�sta a dalších sponzor� z regionu. 

� V pr�b�hu roku se také uskute�nily dv� plenární zasedání krajského volejbalového sva-
zu,  v �ervnu a prosinci, kterých se zástupci našeho okresu pravideln� zú�ast�ují. 

 

Organiza�ní základnu okresního volejbalového svazu tvo�í podle vykázané evidence k 
31.12.2008 celkem 20 oddíl�, z toho sdružených v �STV je 10 a 10 oddíl� není v �STV sdruže-
no. Z t�chto 10 nesdružených oddíl� je 5 z �OS. �lenskou základnu oddíl� sdružených v �STV 
podle posledního statistického vykazování tvo�ilo 208 muž�, 154 žen, 14 dorostenc�, 46 doros-
tenek, 5 žák� a 77 žáky�. To je celkem 504 �len� v oddílech sdružených v �STV. K tomu je 
nutno dále p�ipo�íst �lenskou základnu v oddílech  nesdružených v �STV a oddílech �OS, kte-
rou jsme zjiš�ovali z vlastní iniciativy v minulém období, tj.  99 muž�, 43 žen, 1 dorostenec, 21 
dorostenek, 19 žák� a 61 ža�ek. Dohromady tedy má OVS 504 dosp�lých a 244 mládeže, cel-
kem 748 �len�. Zde je nutné podotknout, že tyto statistické po�ty �len� podle v�kových kategorií 
jsou sestaveny ze dvou zdroj� tj. z �íselné statistiky �STV k 31.12.2008 a dostupných údaj� od 
ostatních oddíl� z �ervna  2008. Také v�kové kategorie  mládeže zcela p�esn� nekorespondují  
s kategoriemi zavedenými ve volejbalovém svazu (kadetské a juniorské kategorie). 

 V oddílech vyvíjí v sout�žním ro�níku 2008/2009 �innost celkem 22 družstev dosp�lých a 
16 družstev mládeže. 

Jejich ú�ast v sout�žích je následující 

v republikových sout�žích  
♦ ženy A SK Zám�l v II. lize 
♦ juniorky Réma Rychnov n.Kn. v 1. lize 
♦ junio�i VK Sport Rychnov n. Kn. v 1. lize 

 
v krajských sout�žích startují  
v I. t�íd�  

� A dr. muž� Baník Vamberk 
        
v II. t�íd� dosp�lých 

� dr. muž� Sokol Chleny  
� dr. muž� VKM Réma Rychnov n. Kn. 
� A dr. žen Auto Škoda Kvasiny 
� B dr. žen SK Zám�l  
� dr. žen Sokol Albrechtice 
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� dr. žen Sokol Kostelec 
 
v sout�žích mládeže 

v minivolejbalu d�v�at  SK Týništ� n.O., 
  A + B VKM Réma Rychnov 
    Sokol Týništ� n.O. 

Sokol Kostelec 
 

v minivolejbalu chlapc�  VK Sport Rychnov 
VK AŠ Kvasiny 

 
 
ml. ža�ky SK Týništ� 
ml. ža�ky VKM Réma Rychnov 
ml. žáci VK Sport Rychnov 
 
st. ža�ky SK Týništ� n. O. 
st. žáci VK Sport Rychnov n. Kn. 
 
kadetky VKM Réma Rychnov 
juniorky Baník Vamberk 

       . 
v okresních sout�žích družstva zbývající 

v OD muž�  10 družstev 
v OD žen   4 družstva  
družstvo žen VK Dobruška pat�ící do našeho okresu hraje sout�ž na okrese Náchod 

  
Kvalifikovaných rozhod�ích, které vedeme na listinách rozhod�ích pro okres, pro kraj i pro 

ligu je  v okrese celkem 20. Mimo to má  kvalifikaci ješt� asi 10 rozhod�ích, kte�í však v sou�as-
né dob� nepískají. 

Kvalifikovaných trenér� je celkem 39. Avšak ani ne polovina z nich je v sou�asnosti zapo-
jená do tréninkového procesu tak, že trénují n�jaké družstvo v sout�ži.  

Spolupráce s krajským výborem svazu je na velmi dobré úrovni a mezi námi a krajským 
svazem nemáme žádné nesoulady. Zastoupení v tomto orgánu máme panem Charvátem, který 
je místop�edsedou svazu, p�edsedou sportovn� technické komise a komise spole�enského vý-
znamu volejbalu, pan Klár je p�edsedou revizní komise a pánové Hudousek a Dolek jsou �leny 
pléna KVS. Kontakt s �VS v Praze je zprost�edkováván krajským výborem, a také po Internetu. 
Zastoupení ve výboru �VS máme Dr. Zde�kem Haníkem, �lenem VKM Réma Rychnov n. Kn. 

Mohu ale s pot�šením konstatovat, že se nezmenšila aktivita našich oddíl� v po�ádání ne-
mistrovských sout�ží. Prob�hla celá �ada tradi�ních turnaj� (v �esticích, Kvasinách, Vamberku, 
Rychnov�, Chlenech, Pekle, Albrechticích, Kostelci a Lupenici). Také zimní pohárová sout�ž pro 
muže a ženy m�la své pokra�ování osmým ro�níkem. V tomto �tvrtletí je již rozehrán 9. ro�ník. 
Se strany oddíl�, které se zú�ast�ují  je tato sout�ž p�ijímána kladn� i když v malém po�tu druž-
stev 

V této �ásti zprávy se chci také zmínit  o zcela mimo�ádné volejbalové akci, která 
v lo�ském i p�edlo�ském roce znamenala pro p�íznivce a vyznava�e volejbalu v našem okrese i 
širokém okolí velký svátek – finále Mistrovství republiky ve volejbalu na antuce tzv. Antukové 
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ligy. Po oba roky, vždy v druhé polovin� �ervence, se na nov� upravených h�ištích na koupališti 
ve Vamberku sešla hrá�ská elita p�sobící v nejvyšších domácích i zahrani�ních sout�žích. 
Hlavním organizátorem této akce byl vamberecký odchovanec sou�asn� p�sobící v Belgii pan 
Petr Klár za ú�inné technické pomoci mladých hrá�� Baníku Vamberk a finan�ní i jiné pomoci 
m�sta a dalších sponzor�. Po oba roky byla akce výborn� p�ipravena, v�etn� doprovodného 
turnaje žen, cyklotrialové exhibice dvojnásobného mistra sv�ta Petra Krause i spole�enského 
ve�eru. Byl to opravdu volejbalový svátek. Škoda jen, že se strany vrcholného vedení �VS bez 
jakéhokoliv zájmu, �i spíše by se to s trochou nadsázky dalo nazvat bojkotem. Otázkou z�stává 
pro�? 

V poslední �ásti své zprávy bych se stru�n� cht�l zmínit o hospoda�ení svazu za rok 2008, 
které se odvíjelo podle rozpo�tu schváleného výborem OVS. P�íjmové položky rozpo�tu tvo�ily: 

a) dotace z krajského svazu  ur�ená pro vlastní chod okresního svazu. 

b) dále je to p�ísp�vek  okresního sportovního sdružení �STV v Rychnov� n. Kn., který byl 
schválen valnou hromadou sdružení. Jeho rozd�lování jednotlivým sportovním svaz�m v 
okrese je v kompetenci komory  svaz�. Tento p�ísp�vek není nárokový a náš okres je jedním 
z mála, kde OVV �STV o své svazy takto pe�uje. 

c) a další jsou vlastní p�íjmy okresního svazu spo�ívající  z vybírání  vklad� do dlouhodobých 
pravidelných sout�ží, z pokut  a p�ípadn� jiných poplatk� ve prosp�ch OV svazu. 

Jak se nám poda�ilo naplnit plánované p�íjmy a jak jsme tyto prost�edky využili v roce 2008 je 
vcelku podrobn� uvedeno  v písemném materiálu "Rozpo�et OVS na rok 2008 a jeho �erpání a 
rozpo�et roku 2009", na  který vás odkazuji. 

Pro vysv�tlení jistých rozdíl� mezi plánovanými výdaji a skute�nými výdaji v n�kterých polož-
kách chci �íci, že odchylky byly vždy na výboru �ádn� projednány a schváleny. Šlo p�edevším o 

o v�tší dotace oddíl�m  + 7 tisíc nad plán sm�rované p�edevším k podpo�e družstev mlá-
deže 

o vyšší OON na webové stránky + 2800 nad plán, abychom zm�nili stav n�kolikaleté stag-
nace 

o nákup mí�� pro darování oddíl�m + 10500 nad plán, abychom mohli alespo� tímto zp�-
sobem �áste�n� pomoci i oddíl�m nesdruženým v �STV 

V oblasti p�íjm� jsme v roce 2008 jsme nejv�tší �ást obdrželi od OSS �STV.  

Pro rok 2009 navrhujeme rozpo�et, který je ve výdajové �ásti proti minulému roku p�ibližn� 
o 20% nižší. Reagujeme tak na avizované nižší dotace z �STV a jinou skladbu výdajových po-
ložek.  I zde odkazuji na výš zmín�ný písemný materiál.  

Mám-li stru�n� shrnout jak svaz pracoval v minulém roce, pak musím �íci, že svaz vzal na 
v�domí pom�rn� ustálený po�et družstev hrajících v okresních sout�žích a p�izp�sobil tomu 
systém okresních sout�ží.  

Již t�etím rokem nehrajeme v okrese sout�že mládeže. Tento stav by svád�l k záv�r�m, že 
jak oddíly, tak i výbor OVS v pé�i o mládež siln� zaostávají. To však jen na první pohled. Jak 
jsem v úvodu zprávy zmínil, v oddílech na okrese je v sout�žích �VS za�azeno 16 družstev 
mládeže, z toho je 5 družstev chlapeckých. Bohužel, nebo snad bohudík, všechna tato družstva 
startují v krajských nebo republikových sout�žích. Srovnám-li, že v krajských sout�žích chlapc� 
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z 11 družstev jsou 4 z rychnovského okresu a v sout�žích dívek z 38 družstev je 10 z rychnov-
ského okresu, pak podíl našeho OVS, vzhledem k jeho velikosti, hodnotím já osobn� za víc než 
dobrý a ob�asnou kritiku na krajských zasedáních KVS, že okresy pro mládež d�lají málo si do-
voluji odmítnout. Vždy� to, že se hrají krajské sout�že mládeže je zásluhou p�edevším oddíl� 
p�íslušných v okresech, nikoliv zásluhou KVS. 

Za situace jaké je, jsme my, jako OVS vyjád�ili svou podporu mládeži finan�ními dotacemi 
t�m oddíl�m, které s mládeží pracují v roce 2008 v celkové výši 21000 K� z našeho rozpo�tu. 
Naskýtá se otázka, zda podobn� podporují mládež i vyšší svazové orgány. 

K personálnímu obsazení  výboru OVS a jeho práci bych cht�l �íci, že p�ed �ty�mi roky se 
nám poda�ilo zvolit výbor svazu v po�tu 6 �len� a revizní komisi dvou�lennou. Novým �lenem 
OVS se stal Petr Bartoš ze Sokola Albrechtice. Bohužel však tato situace trvala jen velmi krát-
kou dobu. Z osobních d�vod� p�estali záhy ve výboru OVS pracovat jak Petr Bartoš tak i místo-
p�edseda Zdenek Novák ze Sokola Chleny a tak celou agendu svazu jsme tém�� celé volební 
období táhli ve složení Ing. B�íza, Ing. Hájek, M. Charvát a já osobn�. Svou úlohu si splnila re-
vizní komise ve složení Vladimír Klár a Zdena Jedlínská. Velice jsme se proto snažili oslovit 
všechny oddíly p�i p�íprav� nové kandidátky pro dnešní volbu nového výboru OVS a RK. Výsle-
dek byl bohužel velice negativní. Ze všech oslovených oddíl� navrhl pouze VKM Réma Rychnov 
Lu�ka Rupricha za kandidáta OVS a Zdenka Haníka do �VS. V��te tedy, že kandidatura sou-
�asného výboru OVS do nastávajících voleb, tak jak ji máte na kandidátkách, je jenom výsled-
kem odpov�dnosti za to, že práce a �innost OVS v Rychnov� n. Kn. neskon�í jen proto, že ni-
kdo nechce tuto práci a službu volejbalu konat. Ambice sou�asných kandidát� nejsou na delší 
dobu. V�kové složení kandidát� výboru, s výjimkou Lu�ka Rupricha, je velmi vysoké a tak by-
chom velmi rádi byli co nejd�íve vyst�ídáni mladšími kolegy. Je k tomu šance i na dnešní konfe-
renci, pokud se n�kdo rozhodnete nám v tom pomoci 

V komunikaci jsme si my i v�tšina oddíl� zvykli na co nejv�tší využívání internetu. P�ede-
vším p�i p�enosu informací o výsledcích sout�ží používáním nového informa�ního systému VIS - 
�VS, který se p�es n�které po�áte�ní nedostatky stal velmi solidním, rychlým a operativním 
zdrojem volejbalových informací. V posledních letech se komunikace s oddíly podstatn� zm�nila 
a to nejen z centra �VS a KVS, ale i v našich podmínkách. Je pot�ebné, aby i v dob� budoucí se 
vzájemná komunikace mezi naším OVS a oddíly i družstvy v sout�žích vedla t�mi nejmodern�j-
šími, úspornými a nejpoužívan�jšími zp�soby. Pokládáme za nezbytné, aby všechny oddíly p�-
sobící v našem okrese daly do databáze informací kontaktní e-mailovou adresu, na kterou bu-
dou zasílány všechny zásadní informace pro oddíl a jeho p�edsedu. Tím samoz�ejm� není do-
t�ena informovanost družstev v sout�žích prost�ednictvím organiza�ních pracovník� družstev. 

Rádi bychom také, aby dalším prost�edkem p�edávání informací pro oddíly i družstva se 
staly naše aktualizované webové stránky OVS. To vše by mohlo být podn�tem pro návrh usne-
sení z dnešní konference. 

Mluvím-li tady o prohloubení vzájemné informovanosti, pak mi dovolte ješt� jednu žádost. 
Jako svaz pravideln� každým rokem  v lednu vykazujeme stav �lenské základny k 31.12. p�ed-
chozího roku a obnovujeme informa�ní databázi. Je na to také vázána naše dotace od OVV 
�STV. Tyto informace máme zcela p�esné od oddíl� sdružených v �STV, díky informa�nímu 
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systému. Protože však náš OVS má mimo oddíl� sdružených �STV ješt� skoro stejný po�et 
oddíl�, které nejsou v �STV sdruženy, je naše evidence bez vašich informací jen z poloviny 
správná. Chci proto požádat naši konferenci, aby zavázala všechny oddíly, které v �STV sdru-
ženy nejsou, aby každoro�n� m�ly povinnost, stejn� jako oddíly v �STV, podat informaci o sta-
vu �lenské základny ve stejné skladb� jako to je v informa�ním systému �STV, tzn.  Celkový 
stav evidovaných �len� s rozd�lením podle v�kových kategorií a pohlaví. Je to pro nás d�ležité, 
nebo� podle skute�ných stav� �lenské základny OVS se odvozují �ady n�kterých parametr� 
podle nichž je OVS hodnocen. 

Na úplný záv�r chci pod�kovat Vám a vaším prost�ednictvím i ostatním  funkcioná��m, tre-
nér�m a rozhod�ím ve vašich oddílech za práci, kterou jste pro volejbal vykonali a dále konáte. 
Pod�kovat za práci chci také všem �len�m okresního volejbalového svazu a revizní komise, 
jejichž mandát dnešním dnem kon�í. Také v��ím, že v diskusi p�ednesete �adu podn�tných ná-
vrh� a p�ipomínek, které budou pro nový výbor správnou inspirací v práci a volejbalovém d�ní v 
našem okrese.  

D�kuji za vaši pozornost. 
 
 
      Miroslav Dolek, p�edseda OVS  
 
 
 
 
 
 
 
 


