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Zápis č. 04/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 13.4.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, L. Ruprich, J. Vik 
Omluveni:  
Příští zasedání:  18.5.2022 od 16:30 (změna proti plánu), zasedací místnost TJ 

Slavia, 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. II. třída krajských soutěží dospělých 
3. Vyhodnocení I. třídy dospělých, kvalifikace do soutěží ČVS 
4. Příprava školení T III. v kraji 
5. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 4/1/2022 - Informovat na příštím zasedání výboru KVS o stavu příprav beachvolejbalových 
reprezentací na olympiádu (J. Lejsek, 13.4.). 
Březnový kemp proběhl 13.3 za účasti šesti chlapců a šesti dívek. Následující se uskuteční 
23. nebo 24.4., zde již budou sestaveny dvojice pro olympiádu. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 5/1/2022 - Stanovit termín dalšího kola čtyřkového volejbalu (L. Ruprich, 13.4.). 
O soutěž není zájem, i další plánované kolo (nikoliv to odložené z důvodu Covid-19, o které 
se zde jedná) muselo být odvoláno. 
Úkol zrušen, vyřazuje se ze zápisu. 

• 1/3/2022 - Připravit podklady do zprávy o činnosti (V. Nidrle, 30.3.). 
Odesláno mailem, dodatečně i M. Přikrylovi. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/3/2022 -  Dojednat s V. Klárem vytvoření zprávy revizní komise (J. Kmoníček, 12.3.). 
Zpráva byla na VH KVS přednesena, kopie je uložena u sekretáře 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/3/2022 - Připravit návrh ošetření případného zvýšení členských příspěvků v soutěžích 
dospělých (J. Kmoníček, 18.5.). 
Viz příspěvek J. Kmoníčka v bodu různé. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/3/2022 – Propagovat na webu školení trenérů a školení rozhodčích (J. Vik, 12.3.). 
Příspěvek vytvořen 15.3. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/3/2022 – Zkontrolovat rozeslání mailu o školení rozhodčích (J. Vik, 12.3.). 
Rozesláno 10.3.  
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/3/2022 – Dopracovat a na webu KVS vystavit informaci o aktivitách úseku mládeže 
(J. Lejsek, 25.3.). 
Téměř připraveno, jsou prováděny poslední úpravy textu před vystavením. 



2 / 4 

Úkol trvá, nový termín 20.4. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 30.3.: 
 Podklady do zprávy o činnosti – zajistil a v termínu odeslal V. Nidrle. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – nejpozději 14 dnů před ko-
náním akce: 
8. Postupující družstva ze soutěží KVS do kvalifikací soutěží ČVS a mistrovství ČR žáků 

a žákyň (termíny – viz rozpis soutěží ČVS). 
Dopis v termínu odeslán. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 30.6.: 

9. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích - statistické hlášení – bude 
připravena tabulka dle informací z VISu a rozeslána předsedům OVS ke kontrole. 
 

10. Návrh textové části rozpisů soutěží řízených KVS (zašlete jen pokud došlo ke změnám 
oproti odsouhlasenému rozpisu 2021-22 – nepředpokládáme změny. 

ad 2 –  II. třída krajských soutěží dospělých 
Vzhledem k tomu, že proticovidová opatření byla uvolněna, nepředpokládají se problémy 
s odkládáním zápasů. Družstva podle potřeby doplňuji soupisky (potom bez nároku na 
postup), mění se někteří vedoucí družstev. 

ad 3 – Vyhodnocení I. třídy dospělých, kvalifikace do soutěží ČVS 
Nedohrány zůstaly zápasy Staré Město – Studenec, Staré Město přes žádost vedoucího 
soutěže nabídlo pouze termíny, kdy měl Studenec domluvené dohrávky jiné. Studenec 
předložil SMS komunikaci, kde se snažil termín dohodnout, kromě toho prý několikrát 
telefonovali, což ale samozřejmě nemáme možnost zkontrolovat. Protože k dohodě nedošlo, 
budou zápasy zrušeny bez přidělení bodů kterémukoliv z družstev a uvidíme, zda a jak bude 
záležitost dál postupovat. 

ad 4 – Příprava školení T III. v kraji 
Na školení jsou zatím přihlášení tři zájemci. F. Pluhař s velkým zájmem nepočítá, a to i proto, 
že ze strany metodika ČVS na školení trenérů mládeže zaznělo, že školení je pro ně víceméně 
zbytečné, pokud nechtějí pokračovat získáním kvalifikace druhé třídy. K tomu L. Ruprich - ze 
strany bývalého účastníka má zprávy, že školení nenaplnilo jeho potřeby a očekávání malým 
důrazem na základní činnosti. K tomu J. Lejsek, F. Pluhař a V. Nidrle - školení má předpisem 
ČVS pevně danou osnovu, kterou je třeba dodržet, jiní bývalí účastníci naopak hodnotili školení 
kladně. Navíc za několik hodin není možné očekávat plné zvládnutí tématiky, k tomu jsou 
směřovány následné semináře pro trenéry. J. Lejsek informaci o školení nasdílí na Facebook, 
J. Kmoníček ji přednese na valné hromadě okresu Náchod. 

ad 5 – Různé 
V. Nidrle: 
- Zhodnotil průběh valné hromady KVS - průběh byl bezproblémový, zprávy byly dobře 

připraveny, účast třinácti ze šestnácti delegátů byla přijatelná, volby delegátů na VH ČVS 
proběhly hladce. Usnesení konference a seznam delegátů byly obratem zaslány ČVS. 

- Delegáti VH ČVS budou zřejmě diskutovat a hlasovat o navrhované výši členských 
příspěvků, věc bude s největší pravděpodobností probírána na poradě předsedů KVS, 
která bude VH ČVS předcházet. Požádal jednotlivé členy výboru KVS o vyjádření, zazněly 
názory počínaje zvýšením jen o inflaci od doby zavedení, až po 300 Kč pro mládež a 500 
pro dospělé. V následném hlasování byl přijat kompromisní návrh nejvyšších přijatelných 
částek 400 Kč pro dospělé a 300 pro mládež. 

- Byl na pohřbu bývalého předsedy OVS Semily J. Tomáška. 
- Objednal po konzultaci s předsedy 212 kusů učebnic pro trenéry. 
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- Dne 9.5. proběhne malá oslava osmdesátin bývalého místopředsedy KVS M. Charváta, 
byla dohodnuta sestava účastníků. 

T. Jirásek: 
- J. Machek při turnaji benjamínků zmínil, že by ve Dvoře Králové nad Labem chtěl 

uspořádat turnaj této kategorie navíc proti plánu. K tomu J. Kmoníček - zatím nevyhodnotil 
hospodářský výsledek turnaje posledního, obvykle ho ale dotujeme pouze v řádu 
stokorun, takže to nepovažuje za problém. T. Jirásek s J. Machkem probere termínové 
možnosti. 
Úkol 1/4/2022: Domluvit termín turnaje benjamínků ve Dvoře Králové nad 

Labem. 
Termín:   21.4.2022 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

- Navrhuje v příštím rozpisu sjednotit odměňování družstev mládeže ve společných 
soutěžích s Pardubickým krajem. Výbor KVS souhlasí. 
Úkol 2/4/2022:  Připravit do příštího rozpisu krajských soutěží návrh odměňování 

družstev mládeže tak, aby byl v soulady se systémem 
praktikovaným v kraji Pardubickém. 

Termín:   30.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

- Do 18.4. rozešle družstvům mládeže podnět k dodání návrhů na vyhlášení nejlepších 
mládežnických volejbalistek a volejbalistů v jednotlivých kategoriích. 
Úkol 3/4/2022:  Požádat družstva mládeže o návrhy na nejlepší mládežnické 

volejbalistky a volejbalisty. 
Termín:   18.4.2022 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

V. Anděl: 
- Na školení rozhodčích jsou zatím čtyři přihlášky, požádal zástupce okresů o rozšíření 

informace, že školení pořádáme, bude upozorňovat i na valné hromadě OVS Náchod. 

L. Ruprich: 
- Považuje peníze vynakládané na krajskou reprezentaci za vydávané neefektivně, 

v souvislosti s tím připravil návrh zřízení pozice krajského metodika včetně náplně práce 
a rozpočtu.  K tomu J. Lejsek osvětlil výši a zaměření krajských grantů, zásadně korigoval 
představu o výši vynakládaných prostředků na KCM a krajské reprezentace. Výbor 
pověřuje úsek mládeže projednáním tohoto materiálu do 8.6. a předložením v ucelené 
formě. K tomu J. Vik - zásadní materiály by měly být členům výboru předkládány 
v dostatečném předstihu, tedy alespoň před víkendem předcházejícím jednání výboru. 
Úkol 4/4/2022:  V rámci úseku mládeže dopracovat návrh na zřízení pozice 

krajského metodika a předložit ho výboru. 
Termín:  8.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

J. Kmoníček: 
- Na valné hromadě byl požádán, zda by příště bylo možné poslat zprávu o hospodaření 

s předstihem - ano, příště bude rozeslána. 
- Doporučuje vystavit na webu statistiku počtu členů mládeže platících členské příspěvky. 

Výbor souhlasí, J. Kmoníček tabulku připraví a J. Vik ji vystaví. 
Úkol 5/4/2022:  Připravit statistiku počtů mládežnických volejbalistek 

a volejbalistů a předat ji ke zveřejnění na webu KVS. 
Termín:  30.4.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

- Dne 22.4. proběhne valná hromada OVS Náchod. Výbor KVS ho pověřil, aby zde KVS 
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zastupoval. 
- Dle slibu zahájil práci na ošetření případného zvýšení členských příspěvků pro družstva 

dospělých, zatím vyčíslil jejich průměrné náklady na rozhodčí za sezónu podle skupin. 
Protože dokument nebyl předložen s dostatečným předstihem, požádal členy výboru 
o kontrolu, potom bude diskuse pokračovat. 

F. Pluhař: 
- Viz bod 3 tohoto zápisu. 
- Reagoval na dotaz z jednoho okresu, jak pracuje TMK a zda je schopen zajistit školení, 

Máme dostatek kvalifikovaných školitelů, jsme v kontaktu i se školiteli dalšímu, kteří 
ochotně přijedou školit trenéry a rodiče, aktivita musí ale každopádně vzejít z okresů. 

J. Lejsek: 
- Informoval o víkendové kvalifikaci dívek U19, která se hrála na Slavii, k tomu J. Vik 

a L. Ruprich - z pohledu diváků byly organizace i prostředí haly na vysoké úrovni. 
 
 

Zapsal: J. Vik. 


