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Zápis č. 06/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 8.6.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, 

F. Pluhař, J. Vik 
Omluveni: L. Ruprich 
Příští zasedání:  13.07.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
Oprava minulého zápisu – úkol „Připravit plán schůzové činnosti ...“má správně číslo 5/5/2022, 
nikoliv 6/5/2022. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Plán práce výboru KVS na 2. pololetí 2022 
3. Příprava soutěží 2022/23, návrh rozpisu, přihlášky 
4. Listina rozhodčích na sezonu 2022/23 
5. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 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. 

• 4/4/2022 -  V rámci úseku mládeže dopracovat návrh na zřízení pozice krajského metodika 
a předložit ho výboru. (T. Jirásek, 8.6.). 
Zatím nedošlo v rámci úseku mládeže k plné shodě na všech podrobnostech návrhu, 
termín byl změněn na 14.9. 
Úkol trvá. 

• 1/5/2022 - Podat návrh na ocenění v rámci ČOV (V. Nidrle, 8.6.). 
Návrh byl podána na Český olympijský výboru, tam přidělen k vyřízení příslušnému útvaru. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 2/5/2022 - Dodat J. Vikovi kontaktní adresy vyhlašovaných pro zaslání pozvánek (T. 
Jirásek, 25.5.). 
Dodáno, pozvánky rozeslány. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 3/5/2022 - Dodat J. Vikovi kontaktní adresy hostů vyhlášení a trenérek a trenérů, kteří 
budou pozváni (T. Jirásek, 25.5.) 
Dodáno, pozvánky rozeslány. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 4/5/2022 - Informovat družstva krajských soutěží o výši členských příspěvků pro sezónu 
2022/23 (J. Vik, 22.5.) 
Rozesláno mailem 20.5. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 5/5/2022 - Připravit plán schůzové činnosti na druhé pololetí 2022 (V. Nidrle, 8.6.) 
Návrh rozeslán k případným připomínkám mailem dne 6.6. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 
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• 6/5/2022 - Rozeslat členům výboru KVS dokument o odměňování rozhodčích v jiných 
krajích (V. Anděl, 22.5.) 
Rozesláno mailem, diskuse a závěry viz příspěvek V. Anděla v části Různé. 
Úkol splněn, vyřazuje se je zápisu. 

• 7/5/2022 - Informovat družstva krajských soutěží dospělých o zmírnění přístupu ke startům 
na občanský průkaz a o možnosti předložit rozhodčímu informaci z VISu namísto fyzického 
průkazu. (J. Vik, 22.5.) 
Rozesláno mailem 20.5. 
Úkol splněn, vyřazuje se je 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, ze okresů již vrácena. 
 

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

ad 2 –  Plán práce výboru KVS na 2. pololetí 2022 
Návrh plánu byl rozeslán k připomínkám dne 6.6., schůze jako obvykle vždy druhou středu 
v měsíci od 16:30 v zasedací místnosti TJ Slavia Hradec Králové, s výjimkou měsíce srpna. 
Výbor KVS návrh schvaluje, bude rozeslán jako příloha tohoto zápisu 

ad 3 – Příprava soutěží 2022/23, návrh rozpisu, přihlášky 
Přihlášky byly rozeslány, termín pro přihlašování dospělých je 15.6. (zatím jedno družstvo HK-
Z-1 avizuje, že hrát nebude, počet zájemců o postup z HK-Z-2 se snížil na jednoho, je tedy 
téměř jisté, že i poslední družstvo letošního ročníku HK-Z-1 bude moci příští sezónu hrát – 
mají zájem. Z HK-Z-2 zatím nikdo nepřihlášení do příštího ročníku nehlásil, naopak do HK-M-
2 se zřejmě přihlásí Dvůr Králové n. L. Termín pro přihlašování mládeže je 22.6.  
Práce na rozpisu soutěží byly zahájeny, vedoucím soutěží mládeže byla rozeslána příslušná 
část k aktualizaci. 
Byla diskutována možnost podpory družstev dospělých formou podílení se na cestovních 
nákladech rozhodčích. 

ad 4 – Listina rozhodčích na sezonu 2022/23 
Počítá se se zařazením nově vyškolených rozhodčích s tím, že budou pískat hlavně 
mládežnické kategorie. U ostatních předseda KR zváží, jak zjistit, zda budou pokračovat, 
každopádně je pořádá, aby aktualizovali kontaktní údaje. 
Úkol 1/6/2022: Požádat rozhodčí, aby aktualizovali svoje kontaktní údaje. 
Termín: 30.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

ad 5 – Různé 
V. Nidrle: 
- Na setkání jubilantů 29.5.v Praze byli medailí Spirita oceněni H. Kopecká, Z. Fiala a J. Vik, 

diplomem k životnímu výročí potom M. Sršeň. Další, omluvení z tohoto setkání, byli 
pozváni na 22.6. do Hradce Králové a ocenění jim bude předáno, právě tak, jako dalším 
jubilantům dle návrhu krajské komise společenského významu. 

- Na návrh komise rozhodčích KVS po řádně absolvovaném školení a složení závěrečných 
zkoušek výbor KVS jmenuje jednoho rozhodčího II. třídy a osm rozhodčích III. třídy. 
Protokol byl předán registrační a matriční komisi ČVS k zápisu do VISu. 

- Ve Dřevěnici byl sehrán další krajský festivalový turnaj barevného minivolejbalu.  
Zúčastnilo se osmaosmdesát týmů a odehráno bylo dvě stě osmdesát zápasů na patnácti 
minikurtech. 
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V. Anděl: 
- K předložené tabulce – viz úkol 6/5/2022 – v soutěžích mládeže jsme zcela srovnatelní 

s ostatními kraji, ne už tak v soutěžích dospělých (250Kč za zápas v HK-Z-1 je nejméně 
v republice). Po diskusi bylo rozhodnuto změnit tak, že částka v HK-Z-1 bude stejná, jako 
v HK-M-1, a to 350 Kč za zápas, ve druhých třídách mužů i žen potom 300Kč za zápas. 

F. Pluhař: 
- Školení trenérů se uskuteční, i když je přihlášeno pouze devět účastníků, abychom se 

nedostali do situace, že bychom vraceli dotaci z KÚ Královéhradeckého kraje. Stále chybí 
přihláška z Prahy. Účastnící byli informováni, že se školení uskuteční a byl jim zaslán 
rozvrh hodin. 

- Spolupráce s Alešem Holubcem na organizaci je dobrá. Je seznámen s tím, jak zajišťovat 
lektory, jak jim přidělit témata, jak zajišťovat ubytování, stravování apod. 

- Lektoři jsou dopisem se sylabem informováni o tématech a rozvrhu hodin, problém pana 
Klára byl vyřešen přesunem vyučovacích hodin. 

- Na FCB byla opakovaně umístěna pozvánka s výzvou na možné přihlášení i po termínu, 
který končil 30. 5. 2022. 

- S panem Kmoníčkem bylo dopočítáno cestovné pro lektory, které platíme my. Zároveň 
byli lektoři seznámeni s tím, co mohou napsat do faktury dle sylabu, kterou proplatí ČVS.  

J. Kmoníček: 
- V neděli 5.6. proběhlo setkání předsedů krajských komisí rozhodčích, kterého se namísto 

V. Anděla zúčastnil. Opět budou dotace na výchovu nových rozhodčích (maximálně 15 
tis. Kč na kraj), proběhla diskuse o situaci v krajích, ze které vyplynulo, že s výjimkou 
Prahy je personální situace špatná. 

- Výbor KVS schvaluje vyplacení odměn za uskutečněné školení rozhodčích v celkové výši 
8.250 Kč. 

- ČVS vrátil zapůjčených 300 tis. Kč, peníze z příspěvku státu už má a dotace na činnost 
KVS budou v nejbližší době rozeslány. 

- Omlouvá se z účasti na vyhlášení, zašle cestovní příkazy (vypláceno bude 
bezhotovostně). Protože informace o bezhotovostním vyplácení cestovného nebyla 
uvedena v pozvánce, ti, kterých se to týká budou informováni mailem. 
Úkol 2/6/2022:  Připravit cestovní příkazy pro vyhlášení nejlepších. 
Termín:   21.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

 
Úkol 3/6/2022: Informovat, že cestovné na vyhlášení bude vypláceno 

bezhotovostně 
Termín:   13.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

T. Jirásek: 
- K vyhlášení – členové výboru se sejdou v 16:30, půl hodiny před zahájením. V současné 

době probíhá sbírání údajů o vyhlašovaných, aby mohly být předány moderátorovi. 
- Situace kolem organizace dívčích soutěží v příští sezóně vypadá tak, že se obejdeme bez 

spojení se soutěžemi pardubickými, s největší pravděpodobností spojíme U20Z a U22Z, 
U18Z se bude hrát samostatně.  

J. Lejsek: 
- Navrhuje pozvat na vyhlášení A. Holubce – projedná s ním, J. Vik mu potom pošle 

pozvánku. 
Úkol 4/6/2022: Domluvit s A. Holubcem účast na vyhlášení a vyžádat si 
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u J. Vika, aby byla jmenovanému zaslána pozvánka. 
Termín:   10.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
- S agenturou Maybee domlouvá tvorbu materiálů potřebných pro vyhlášení, moderátor je 

zajištěn. 
- Je v kontaktu s Pardubickým KVS, po uzávěrce přihlášek budou domlouvat podobu 

chlapeckých soutěží. 

J. Vik: 
- V sobotu 18.6. se měly hrát nadstavbové turnaje HK-Z-2 (turnaje o třech účastnících 

umístěných na stejných místech v tabulkách skupin A až C). Vzhledem ke značnému 
počtu odhlašujících se družstev byl rozeslána žádost o potvrzení účasti, na základě 
odpovědí bude během pátku rozhodnuto o dalším postupu (zrušit konkrétní turnaj, sehrát 
namísto turnaje vzájemný dvojzápas, pokud se omluví jeden z účastníků, zrušit kompletně 
celou nadstavbu). 

- Z okresu Náchod se mu neoficiálně donesla stížnost na činnost registračního místa, 
průkazy nebyly ani po měsíci doručeny. Doporučil řešit prostřednictvím předsedy OVS.  

- Po diskusi v rámci KSV byl ještě doplněn seznam jubilantů pozvaných na vyhlášení, zašle 
J. Lejskovi doplněný seznam. 
Úkol 5/6/2022: Zaslat J. Lejskovi seznam jubilantů. 
Termín:   10.6.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
 

 
Zapsal: J. Vik. 


