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Zápis č. 05/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 18.5.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, L. Ruprich, 

J. Vik 
Omluveni: J. Kmoníček, L. Ott 
Příští zasedání:  8.6.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Návrhy na vyhodnocení sportovců kraje 2021 
3. Organizace vyhodnocení sportovců 
4. Nominace družstev na olympiádu dětí a mládeže 
5. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 6/3/2022 – Dopracovat a na webu KVS vystavit informaci o aktivitách úseku mládeže 
(J. Lejsek, 25.3.). 
Vystaveno. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 1/4/2022 - Domluvit termín turnaje benjamínků ve Dvoře Králové nad Labem. (T. Jirásek, 
21.4.). 
Kemp nebude, nepodařilo se najít termín, který by nekolidoval s již naplánovanými akcemi. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 2/4/2022 - Připravit do příštího rozpisu krajských soutěží návrh odměňování družstev 
mládeže tak, aby byl v soulady se systémem praktikovaným v kraji Pardubickém (T. 
Jirásek, 30.6.). 
Úkol trvá. 

• 3/4/2022 - Požádat družstva mládeže o návrhy na nejlepší mládežnické volejbalistky 
a volejbalisty (T. Jirásek, 18.4.). 
Splněno, viz bod 2 tohoto zápisu 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/4/2022 -  V rámci úseku mládeže dopracovat návrh na zřízení pozice krajského metodika 
a předložit ho výboru. (T. Jirásek, 8.6.). 
Úkol trvá. 

• 5/4/2022 - Připravit statistiku počtů mládežnických volejbalistek a volejbalistů a předat ji ke 
zveřejnění na webu KVS. (J. Kmoníček, 30.4.). 
Na webu vystaveno 27.4. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

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

8. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích – statistické hlášení – tabulka dle 
informací z VISu rozeslána předsedům OVS a vedoucím soutěží mládeže ke kontrole 
a doplnění. 



2 / 4 

 

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

ad 2 –  Návrhy na vyhodnocení sportovců kraje 2021 
Před zasedáním výboru se sešla skupina ve složení T. Erben, P. Kovalíček, L. Ruprich, 
T. Jirásek aj. Lejsek a z došlých návrhů vybrala. Jednoho oceněného dále navrhneme na 
ocenění v rámci kampaně fair play Českého olympijského výboru. 
Úkol 1/5/2022: Podat návrh na ocenění v rámci ČOV. 
Termín: 8.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

ad 3 – Organizace vyhodnocení sportovců 
Vyhlášení proběhne 22.6. Tomáš Jirásek zjistí do 25.5. adresy vyhlašovaných, aby jim mohly 
být rozeslány pozvánky. 
Úkol 2/5/2022: Dodat J. Vikovi kontaktní adresy vyhlašovaných pro zaslání 

pozvánek. 
Termín: 25.5.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 
 
Dále budou pozváni hosté (hejtman KhK, předseda ČVS, předseda KhKO ČUS, předseda 
všesportovního kolegia atd.), jejich seznam připraví J. Lejsek, stejně jako seznam trenérek 
a trenérů, které, které chceme poslat 
Úkol 3/5/2022: Dodat J. Vikovi kontaktní adresy hostů vyhlášení a trenérek a trenérů, 

kteří budou pozváni. 
Termín: 25.5.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 
 
Scénář vyhlášení připravíme sami, necháme vyrobit poutač, zajistíme profesionálního 
komentátora. 
Zahájení je plánováno od 17:00, výbor se sejde v 16:30. Případné další záležitosti můžeme 
ještě řešit na příštím zasedání výboru. 

ad 4 – Nominace družstev na olympiádu dětí a mládeže 
Nominováno k akreditaci bylo dne 15.5. dvanáct chlapců, dvanáct dívek, trenéři Petr 
Kovalíček, Petra Milfortová (Kovalíčková), Ondřej Kodym a Martin Moravec. Dále pak dva 
beachové páry a trenéři Jakub Holčík a Naděžda Alexandrovna Pronina. 

ad 5 – Různé 
V. Nidrle: 
- Valná hromada ČVS, konala se 14.5. v Praze, za Královéhradecký KVS kompletní účast 

(devět delegátů s hlasem rozhodujícím), projednána zpráva o činnosti ČVS, úroveň 
rozvoje volejbalu ČVS, hospodaření ČVS, hospodaření ČVS s r.o., zpráva revizní komise, 
financování činnosti KVS a OVS, KRK ČVS a AK ČVS, rozpočty KrK a arbitrážní komise. 

- Projednány změny předpisů (budou průběžně zveřejněny na VISu): 
- Soutěžní řád volejbalu, přestupní řád volejbalu, školení a jmenování trenérů, 

rozhodčích a školitelů v ČVS, členské příspěvky ČVS, jednací řád arbitrážní komise, 
statut SpS beachvolejbalu, statut VSC beachvolejbalu, registrační řád volejbalu, 
disciplinární řád volejbalu, financování KVS, statut SpS a SCM ČVS, reprezentace 
ČR v beachvolejbalu. 

- Schvalování změn proběhlo hladce až na: 
- Členské příspěvky v sezoně 2022/23 – nakonec odsouhlaseno zvýšení na 200.-Kč 

(mládež) a 300.- Kč (dospělí). O výši pro sezónu následující se bude ještě jednat. O 



3 / 4 

této skutečnosti budou informována družstva krajských soutěží. 
Úkol 4/5/2022: Informovat družstva krajských soutěží a výši členských 

příspěvků pro sezónu 2022/23. 
Termín: 22.5.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Dělení výnosu z členských příspěvků, odsouhlaseno 75 % pro KVS, 25 % pro ČVS. 
- Informoval o návštěvě u Miroslava Charváta při jeho osmdesátinách, předáno ocenění 

Čestný člen Královéhradeckého KVS a drobná pozornost (delegace Anděl, Nidrle a Vik). 
- Dne 13.6.2022 se uskuteční valná hromada KS ČUS – výbor KVS ho pověřuje účastí. 
- Do 8.6. připraví plán schůzové činnosti na druhé pololetí, jako obvykle vynecháme 

srpnovou schůzi. 
Úkol 5/5/2022: Připravit plán schůzové činnosti na druhé pololetí 2022. 
Termín: 8.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

V. Anděl: 
- Navrhuje zvýšení odměn rozhodčím krajských soutěží, přibližně o 50 až 100 Kč za zápas. 

Rozešle členům výboru KVS analýzu částek vyplácených za zápas v jiných krajích. 
Úkol 6/5/2022: Rozeslat členům výboru KVS dokument o odměňování 

rozhodčích v jiných krajích. 
Termín: 22.5.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

- Školení rozhodčích bylo zahájeno teoretickou částí, osm účastníků se školí na třetí třídu, 
jeden na třídu druhou. Praktická část bude o víkendu na Zmrzliňáku v Lupenici. 

F. Pluhař: 
- Znovu proběhlo upozornění na školení trenérů, a to jak na jeho FCB, tak i na oficiálních 

stránkách. (reagoval Martin Burdych, pochválil kvalitní lektorský tým). 
- Na počtu přihlášených se v podstatě nic nezměnilo, jsou tři přihlášení a jeden neoficiálně. 

Pokud se nedostaneme na počet kolem deseti, budeme muset školení zrušit (a zaplatit 
storno poplatek za ubytování). 

- Nabídl, že pokud bude potřeba něco fotit, má fotoaparát po opravě a může fotit, resp. 
třeba vytvořit knihu pro vyznamenané.  

J. Lejsek: 
- Informoval o tom, že Mistrovství Evropy U 17 žen bude v Hradci Králové i za účastí České 

republiky a budou zde semifinále a finále šampionátu. Došlo k výměně pořadatelství 
s Prostějovem. Akce bude probíhat od 14. do 24.7. ve sportovní hale TJ Slavia. 
Soupeřkami našeho národního týmu budou celky Holandska, Německa, Chorvatska, 
Srbska a Bulharska. Hlavním trenérem národního týmu je Petr Klár. Hrací dny českého 
týmu budou v základní skupině 16.7., 17,7., 18.7., 20.7 a 21.7. Finálové zápasy se potom 
hrají 23.7 a 24.7. 

- Informoval, že VH ČVS schválila kategorizaci a ročníky soutěží mládeže dívek i chlapců 
následovně: 

- U 22 - ročníky 2002 a mladší, 
- U 20 - ročníky 2004 a mladší, 
- U 18 - ročníky 2006 a mladší, 
- U 16 - ročníky 2008 a mladší, 
- U 14 - ročníky 2010 a mladší. 

- Oslovil v chlapeckých soutěžích všechny týmy, aby dodaly informaci, do jakých kategorií 
se budou v soutěžním ročníku 2022/2023 hlásit. 
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- Jednal s předsedkyní KVS Pardubického kraje o spojení chlapeckých soutěží, 
- Reagoval na zaslané maily L. Otta. 

L. Ruprich: 
- Požádal o zařazení do TMK – výbor KVS souhlasí. K tomu J. Lejsek – zřejmě nemáme 

v žádném zápisu uvedeno, kdo je členem úseku mládeže. Výbor KVS tedy zařazuje do 
úseku všechny členy bývalé komise mládeže a dále Tomáše Erbena z Kvasin. 

J. Vik: 
- Informoval o praxi registračního místa v Praze, kdy žádosti o registraci, resp. vystavení 

nového průkazu nejsou vyřizovány do deseti dnů po vyznačení posledního nutného 
souhlasu, resp. zaplacení žádosti, jak je uvedeno v registračním řádu, ale až před 
uplynutím termínu žádosti. Bude družstva informovat o tom, že v takových případech 
jednak nebudou udělovány pokuty za start na občanský průkaz, kromě toho je možné 
namísto průkazu kartičky průkazu rozhodčímu ukázat příslušný záznam v systému VIS. 
Úkol 7/5/2022: Informovat družstva krajských soutěží dospělých a zmírnění 

přístupu ke startům na občanský průkaz a o možnosti předložit 
rozhodčímu informaci z VISu namísto fyzického průkazu. 

Termín: 22.5.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
 
 

Zapsal: J. Vik. 


