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Zápis č. 08/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 14.9.2022 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:  12.10.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
Oprava minulého zápisu – Úkol „Projednat v úseku mládeže ...“ má správně číslo 5/7/2022, 
úkol „Zjistit možnost získání trička ...“ potom 6/7/2022. 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Zapojení do vysokoškolské ligy 
3. Projekt „minivolejbal do škol“ 
4. Spolupráce s AŠSK při obnově školních soutěží 
5. Krajské mládežnické výběry 
6. Trenéři krajských reprezentací chlapců a dívek 
7. Trenéři Benjamínků 
8. Krajský koordinátor minivolejbalu 
9. 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.). 
Nikoliv jako příloha rozpisu, ale poháry jsou zakoupeny a připraveny na předání po 
ukončení soutěží. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový, 

Úkol 1/8/2022:  Předat poháry v soutěžích společných s Pardubickým krajem. 
Termín:   30.06.2023 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek, L. Ruprich 

• 4/4/2022 -  V rámci úseku mládeže dopracovat návrh na zřízení pozice krajského metodika 
a předložit ho výboru. (T. Jirásek, 8.6.). 
Návrh je připraven, po formálních úpravách textu bude rozeslán členům výboru KVS (s 
vyznačením bodů k diskusi) týden před příštím zasedání výboru. 
Zatím nedošlo v rámci úseku mládeže k plné shodě na všech podrobnostech návrhu, 
termín byl změněn na 5.10. 
Úkol trvá. 

• 1/7/2022 - Zaslat V. Nidrlovi ke kontrole připravený rozpis soutěží dospělých. (J. Vik, 15.7.). 
Zasláno, připomínkováno, rozpis rozeslán družstvům a vystaven. Zbývá dořešit záležitost 
JAKO - bude urgováno. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 2/8/2022: Urgovat odpověď JAKO, zda a za jakých podmínek platí podpora 
družstev krajských soutěží i v této sezóně. 

Termín:   25.09.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 
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• 2/7/2022 - Pozvat na příští zasedání N. Pronina k diskusi o přípravě a výběru reprezentace 
pro beach na příští olympiádě dětí a mládeže. (V. Anděl, 31.7.). 
Schůzka proběhla v sobotu na prvním dřevěnickém turnaji se závěrem, že je ochotná 
pomoci při konečném výběru před olympiádami, může zorganizovat i několik nominačních 
turnajů, je ale skeptická k výkonnosti vybrané dvojice, pokud v kraji nebude fungovat 
specializovaný klub. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/7/2022 - Pozvat na příští zasedání J. Holčíka k diskusi o přípravě a výběru reprezentace 
pro beach na příští olympiádě dětí a mládeže. (J. Lejsek, 31.7.). 
J. Lejsek přednesl názor J. Holčíka – pro přípravu na olympiádu v roce 2024 by bylo 
smysluplné začít v lednu 2023 výběrovými kempy a na podzim 2023 zahájit systematickou 
přípravu vybraných hráčů. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

Z výše uvedených dvou úkolů vyplynuly následující závěry: 

1. Není jasné, zda beachvolejbal v programu příští olympiády dětí a mládeže vůbec bude. 
2. Pokud nevzejde popud zdola, tedy např. nevznikne specializovaný oddíl či oddíly, přičemž 

v úvahu přichází je nějakým způsobem podpořit, musíme se vrátit k systému použitému 
v minulých letech, tedy k několika kempům zaměřeným pouze na výběr hráček a hráčů 
reprezentujících kraj. 

• 4/7/2022 - Zkusit s L. Vašinou domluvit společný postup při stanovování termínů školení 
trenérů (F. Pluhař, 31.8.). 
Termín konání nebudeme s Pardubickým krajem koordinovat. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/7/2022 - Projednat v úseku mládeže záležitost žádostí o podporu talentované mládeže 
(T. Jirásek, 20.7.). 
Záležitost byla projednána a žádost na ČVS podána. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 6/7/2022 - Zjistit možnost získání trička pro rozhodčího ve velikosti 3XL (V. Anděl, 20.8.). 
Zjistil možnosti, bude dotyčného informovat. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 5.12.: 
9. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen KVS) 

a návrhy na ocenění v rámci ČVS 

ad 2 – Zapojení do vysokoškolské ligy 
J. Lejsek jednal s J. Popelkou, soutěž bude ve čtyřech termínech, zřejmě dva na podzim a dva 
na jaře, uspořádána v Hradci Králové, kde proběhne také celostátní finále. Nově bude připojen 
projekt Středoškolské ligy. Obě ligy budou probíhat ve spolupráci KVS, TJ Slavia HK, 
Univerzity Hradec Králové (UHK) a Školy volejbalu. Veškeré turnaje bude mít na starosti 
vedoucí Katedry rekreologie a cestovního ruchu fakulty Informatiky a managementu na UHK. 
Rozhodčí zajistí KVS, protože se bude hrát ve všední dny, nebude to termínově kolidovat 
s našimi soutěžemi. Ceny a nájemné hradí Škola volejbalu. Ceny zajišťuje TJ Slavia včetně 
zvýhodněného nájemného. 

ad 3 – Projekt „minivolejbal do škol“ 
Projekt nebyl vedením svazu pro tento rok podpořen, a to z důvodů: 
- neefektivnosti (neprojevil se na nárůstu členské základny), a 
- nedostatku finančních prostředků. 
Věc nebude mít dopad na rozpočet KVS. 
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ad 4 – Spolupráce s AŠSK při obnově školních soutěží                                                                    
V. Nidrle jednal s J. Čurdou (předseda krajské AŠSK), který nabídku na spolupráci (tedy 
zajištění kurtů či hal a rozhodčích) ocenil. Konstatoval, že soutěže v roce 2022 již proběhly 
a AŠSK v roce 2023 nabídku využije. Zajímá je hlavně spolupráce s okresními svazy, která již 
bez problémů funguje v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou, požádají nás o pomoc. 

ad 5 – Krajské mládežnické výběry 
Memoriál R. Myslíka se koná 26. - 28. 5. 2023 pro chlapce ročník 2008 a mladší, trenéry 
krajské reprezentace pro sezónu 2022-2023 budou J. Lejsek, O. Kodym a A. Holubec – výbor 
KVS jmenování schvaluje. 
Memoriál M. Kafky se koná 16. - 18 6. 2023. pro dívky ročník 2009 a mladší, trenéry krajské 
reprezentace pro sezónu 2022-2023 budou P. Kovalíček a P. Milfortová – výbor KVS 
jmenování schvaluje. 
Trenéry Benjamínků pro ročník 2022-2023 budou: 
- v kategorii dívek ročníků 2010-2011 L. Ruprich, K. Mňuk, D. Vajsarová a L. Šreibrová, 
- v kategorii chlapců ročníků 2010-2011 T. Erben, A. Holubec, J. Holčík a O. Kodym. 
Výbor KVS jmenování schvaluje. 

ad 6 – Krajský koordinátor minivolejbalu 
Funkci bude nadále vykonávat J. Lejsek – výbor KVS jmenování schvaluje. 

ad 9 – Různé 
V. Nidrle: 
- TJ Slavia Hradec Králové sdělila, že od 1.1.2023 navýší poplatek za umístění sídla KVS 

na 2.500.- Kč za rok – k tomu J. Kmoníček – akceptujeme, změna sídla by nás vyšla 
podstatně dráž. 

- Na ČVS Praha jsme podali projekt na podporu talentované mládeže – viz také úkol 
5/7/2022. 

- 20.9. se zúčastní vyhlášení sportovců kraje za rok 2022 v Aldisu. 
- Informoval o průběhu 69. Volejbalové Dřevěnice, která se jak sportovně, tak organizačně 

velmi vydařila, 207 družstev, 11 věkových a výkonnostních kategorií, tedy cca 1700 
hráček a hráčů. 

- 20.8. se zúčastnil turnaje v Lupenici. První hrací den (sobota) vydařený, druhý hrací den 
(neděle) byl kvůli trvalému dešti zrušen. K tomu L. Ruprich – letos byly přijímány pouze 
přihlášky předem, aby bylo možné co nejlépe určit hrací systém. Sobotní části se 
zúčastnilo 27 družstev. 

- KVS přijal finanční dar od restaurace Slávka ve výši 10.000.- Kč, poděkoval J. Lejskovi za 
zprostředkování. 

- Navrhl odměnu za uspořádání školení trenérů III. třídy pro F. Pluhaře ve výši 10 tis. Kč – 
výbor KVS vyplacení odměny schvaluje. 

- Navrhuje podpořit (písemným vyjádřením) žádost TJ Lázně Bělohrad o výstavbu haly pro 
míčové sporty – výbor KVS souhlasí. 

J. Lejsek: 
- Informoval o dvou festivalech minivolejbalu 24.9. v Lupenici a 9.10. v Hradci Králové. 
- Informoval o připravených metodických videích, která zpracoval Tomáš Erben – viz také 

příspěvek T. Jiráska. 
- Je připravena tabulka dle přílohy č. 4 rozpisu mládeže „Úhrada nákladů v soutěžích 

s turnajovým systémem". 

J. Kmoníček: 
- Předal průběžné výsledky hospodaření. Pokud chtějí okresy zohlednit zvýšený výběr 
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členských příspěvků ještě v rozpočtu na rok 2022, musí dodat aktualizovanou tabulku 
nárokovaných příspěvků pro okres.  

- Byla navýšena odměna účetní na 2.500 Kč – výbor KVS schvaluje. 

F. Pluhař: 
- Školení trenérů se nakonec zúčastnilo jedenáct adeptů. Vyúčtování bylo v Praze bez 

problémů schváleno (neví, zda již bylo proplaceno). Úspěšní absolventi již mají trenérskou 
třídu ve VISu vyznačenu. 

V. Anděl: 
- Upozornil na chybnou částku náhrady za km v rozpisu – J. Vik vydá novou verzi. 

Úkol 3/8/2022: Uvést údaje v rozpisu do souladu s vyhláškou MPSV 521/2021.  
Termín:   20.09.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

- Spolu s J. Kmoníčkem vypracuje žádost o dotaci pro nové a perspektivní rozhodčí. 
Úkol 4/8/2022: Vypracovat a podat žádost o dotaci pro nové a perspektivní 

rozhodčí. 
Termín:   20.09.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

L. Ott: 
- Opakovaně upozornil, aby mu mailové korespondence byla zasílána na adresu 

volejbaltu@seznam.cz 

T. Jirásek: 
- T. Erben začal vytvářet videa a sady fotografií týkají se metodiky herních činností. Podle 

jeho názoru je to v souladu s oficiální metodikou (potvrdil L. Ruprich), je třeba zpracovat 
po technické stránce a doplnit činnosti další, doporučuje zvážit odměnu. K tomu F. Pluhař 
– videa i obrázky existují a jsou k dispozici mj. v učebnici, chtěl by vše vidět. Na příštím 
zasedání rozhodneme o dalším postupu, zda přijmout za své, poskytnout určitou odměnu, 
ve vazbě na to řešit autorská práva a také jak vystavit. J. Vik zjistí, jaký datový prostor 
máme na našem webu k dispozici. 
Úkol 5/8/2022: Zjistit u poskytovatele, jak velký datový prostor máme k dispozici 

na našem webu. 
Termín:   20.09.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

 
 
 
 

 
Zapsal: J. Vik. 


