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Zápis č. 09/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 12.10.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, 

J. Vik 
Omluveni: L. Ott, L. Ruprich 
Příští zasedání:  16.11.2022 (změna proti plánu) 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. Zhodnocení II. třídy dospělých 
3. Příprava první třídy dospělých, spolupráce s Pardubickým KVS v kategorii mužů 
4. Zpráva DK o plnění povinné péče o mládež 
5. Členská základna KVS v sezóně 2022/23 
6. Činnost úseku mládeže KVS 
7. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 4/4/2022 -  V rámci úseku mládeže dopracovat návrh na zřízení pozice krajského metodika 
a předložit ho výboru. (T. Jirásek, 05.10.). 
Slíbený dokument byl předsedou úseku mládeže rozeslán až 10.10., nicméně výbor KVS 
chápe potřebu funkci zřídit a také nutnost urychlit zahájení činnosti. K dokumentu proběhla 
obsáhlá diskuse ve které mj. zaznělo: 
- název není zvolen šťastně, protože koliduje s názvem používaným v kompetenci 

trenérsko-metodické komise – nadále používán termín „metodický koordinátor“ 
- pochybnost nad tím, zda L. Ruprich bude schopen a ochoten se přizpůsobit 

termínovým potřebám družstev, to vše ve světle jeho účasti na zasedáních výboru 
KVS, 

- nespokojenost s tím, že v dokumentu nejsou jasně stanovena kritéria (metriky) pro 
hodnocení úspěšnosti, 

- nespokojenost s nejasností formulací v dokumentu. 
Po zmíněné diskusi: 
- Výbor KVS na základě předloženého a komentovaného materiálu schvaluje uvolnit 

částku 10.000 Kč na činnost metodického koordinátora, a to na zkušební období od 
12.10.2022 do 14.12.2022. 

- Jako osobu odpovědnou za realizaci a předložení schválených výstupů pověřuje Luďka 
Rupricha. 

- Odměna bude metodickému koordinátorovi vyplacena za skutečně realizované 
tréninkové jednotky v oddílech, a to ve výši 600 Kč za jednotku (90 minut) + cestovné 
ve výši 5 Kč/km. 

- Vyplacení odměny je podmíněno následujícími podmínkami: 
• Metodický koordinátor předloží členům výboru do 31. 10. 2022 seznam oddílů 

s uvedeným datem, kdy proběhne metodická tréninková jednotka. 
• Odměna bude metodickému koordinátorovi vyplacena po předložení výstupů – viz 

níže – ze všech uskutečněných tréninkových jednotek v jednotlivých oddílech. 
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- Výbor KVS do 31. 10. 2022 odsouhlasí per-rollam podobu výstupů od metodického 
koordinátora a oddílů, v nichž proběhnou tréninkové jednotky. 

- Výbor pověřuje T. Jiráska zpracováním podkladů pro hlasování per-rollam - tj. určit 
formu a obsah výstupů, které budou předloženy koordinátorem a oddíly, v nichž 
proběhnou tréninkové jednotky. 

Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 
Úkol 1/9/2022:  Připravit návrh výstupních dokumentů týkajících se činnosti 

metodického koordinátora, seznámit s nimi členy výboru KVS 
a nechat per rollam schválit. 

Termín:   31.10.2022 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

 

• 1/8/2022 - Předat poháry v soutěžích společných s Pardubickým krajem (J. Lejsek, L. 
Ruprich, 30.6.2023). 
Úkol trvá. 

• 2/8/2022 - Urgovat odpověď JAKO, zda a za jakých podmínek platí podpora družstev 
krajských soutěží i v této sezóně (V. Nidrle, 25.09.). 
Urgováno písemně, komunikace probíhá, zástupce firmy pan Kulka slíbil, že připraví text 
smlouvy. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/8/2022 - Uvést údaje v rozpisu do souladu s vyhláškou MPSV 521/2021 (J. Vik, 20.09.). 
Vytvořena nová verze rozpisu, kompletní verze rozeslána družstvům, verze bez mailových 
adres rozhodčích vystavena na webu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/8/2022 - Vypracovat a podat žádost o dotaci pro nové a perspektivní rozhodčí (V. Anděl, 
20.09.). 
Žádost vypracována, podána a už byla schválena. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/8/2022 - Zjistit u poskytovatele, jak velký datový prostor máme k dispozici na našem 
webu (J. Vik, 20.09.). 
Máme bezplatnou verzi, ve které je k dispozici 500 MB, aktuálně obsazeno je asi 110 MB. 
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 – Zhodnocení II. třídy dospělých 
V kategorii žen ve skupině A je odložen zápas prvního kola Dřevěnice – Radim, dle předběžné 
dohody by se mělo dohrávat v říjnu. Ve skupině B je vše odehráno a zápisy nahrány, ve 
skupině C zbývá dohrát Kostelec n. O. – Třebeš, bude 16.10. Ostatní je odehráno a zápisy 
nahrány. V kategorii mužů je Hořice – Chleny odloženo až na jaro, Dvůr Králové n. L. – 
Dřevěnice bude teprve určen termín, 15.10. se hraje Hořice – Pecka a termín bude teprve 
určen pro Dřevěnice Hořice. 

ad 3 – Příprava první třídy dospělých, spolupráce s Pardubickým KVS v kategorii mužů 
První třída žen teď o víkendu zahájila, vše probíhá bez problémů. Zatím nebyly hlášeny 
žádném problémy s registrací hráček. Příprava první třídy je plně pod kontrolou Pardubického 
KVS, soutěž začíná až 22.10. a hrají v ní dvě družstva našeho kraje, Červený Kostelec a Slavia 
HK B. 
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ad 4 – Zpráva DK o plnění povinné péče o mládež                                                         
Byla provedena kontrola údajů z přihlášek a družstvům, která buď informaci vůbec neuvedla, 
nebo vyjádřila, že neplní a nezaplatila dodatečný LPD, nebo dosud nepředložila smlouvu – 
byla zaslána urgence, většina družstev už reagovala a věc vyřídila. 

ad 5 – Členská základna KVS v sezóně 2022/23 
V. Nidrle předal tabulku i s porovnáním minulých sezon (po okresech – je v příloze tohoto 
zápisu) a okomentoval ji: 
- Stav ze sezóny 2019-20 se v sezóně následující, tj. 2020-21, snížil asi o 250, to lze 

vysvětlit covidem. Následně jsme měli asi o 400 víc, ale letos, i když se jedná zatím jen 
o část sezóny, evidujeme pokles o 600 a poprvé máme počet menší než dva tisíce,. 
Příčinami by mohlo být zvýšení příspěvku, když lidé, kteří nejsou na soupiskách zřejmě 
platit přestali a možná také covid. 

- Počet v letošní sezóně se ještě může zvýšit, protože ještě nezačal minivolejbal na 
Náchodsku a nebyl uzavřen program Můj klub. 

Následovala diskuse k placení členských příspěvků v minivolejbalu. Toto nemáme v rozpisu 
definováno jako povinnost, pro příští sezónu to bude změněno. Ve smyslu apelování na 
družstva ohledně placení členských příspěvků v minivolejbalu by měl působit krajský metodik, 
J. Lejsek v rámci rozesílání informace družstvům o turnaji pořádaném v Hradci Králové na 
význam placení příspěvků upozorní. Kromě toho se zvažuje zohlednění platby členských 
příspěvků při placení vkladů do minivolejbalových turnajů. 
Úkol 2/9/2022:  Zvážit možnost zohlednění členských příspěvků ve výšce vkladů 

na minivolejbalové turnaje. 
Termín:   31.12.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Kmoníček 

ad 6 – Činnost úseku mládeže KVS 
Téma bylo probráno v dalších bodech jednání: 
- krajský koordinátor metodiky (výběr, financování, návštěvy v klubech, způsob 

vyhodnocení užitečnosti), 
- seminář A. Holubce pro trenéry. 
- start na festivalových turnajích mládeže vzhledem k placení členských příspěvků. 
- kvalifikace do Českého poháru žáků v HK. 
- povinná péče o mládež. 

ad 7 – Různé 
V. Nidrle: 
- po konzultaci s hospodářem J. Kmoníčkem podepsal smlouvy s ČVS na zabezpečení 

organizaci činnosti ve výši 315.387 Kč a na činnost rozhodčích 15.000 Kč, 
- zúčastnil se vyhlášení krajských sportovců (pořadatel ČUS a Všesportovní kolegium) dne 

20.9., kde byl jedním z předávajících vyhodnocenému družstvu mladších žáků TJ Slavia 
Hradec Králové, dále byla vyhodnocena i hráčka A. Prágerová (předávající i J. Lejsek), 

- absolvoval video poradu předsedů KVS dne 21.9., program byl: 

• programy NSA (stávající stav ve vypsaných programech a výhled na 2023), 

• program Můj klub má zpoždění, vyhodnocování podaných žádostí je ve velkém 
skluzu, 

• výbor ČVS schválil programy KVS v oblasti mládeže, 

• informace o výběrových řízeních na pořádání finálových turnajů mládežnických 
kategorií, 

• finanční příspěvky pro KVS (včetně projektů v oblasti mládeže), výpočet dle výběru 
členských příspěvků vybraných k 30.9., dorovnání k 31.12., 

• informace k výzvě NSA „Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na 
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ZŠ“, 

• založení nadačního Fondu SRDCE NAD SÍTÍ, 
- je velmi pravděpodobné, že ČVS i letos požádá KVS o poskytnutí překlenovací půjčky, 
- požádal, aby listopadová schůze výboru KVS 9.11. byla zahájena již v 16.00 hodin. Po 

diskusi byl přijat návrh změnit termín na 16.11., a to s obvyklým začátkem v 16:30. 

J. Lejsek: 
- V Dobrušce se měl uskutečnit superpohár žen, z důvodu problému s halou bylo konání 

odloženo. 

J. Kmoníček: 
- Pro dotační peníze z ČVS je třeba připravit rozdělení z hlediska účelu využití (služby, 

materiál, mzdy). 

F. Pluhař: 
- TMK připravuje seminář pro trenéry na téma kondiční příprava, pitný režim a protahovací 

cvičení, jehož lektorem bude školitel ČVS a bývalý reprezentant Aleš Holubec. Prosí, aby 
předsedové okresů a členové KVS zjistili zájem ve svých okresech. 

- Diskutoval se Zdeňkem Haníkem vztah mezi školením trenérů třetí třídy a školením 
trenérů mládeže. Zdeněk Haník mu přislíbil akcentovat v rámci školení trenérů mládeže 
důležitost školení trenérů třetí třídy. 

- K 31.12. končí ve funkci předsedy TJ Sokol Plotiště nad Labem. 

V. Anděl: 
- Je potřeba vyřešit odkládání zápasů na poslední chvíli. Rozhodčí mající delegaci si na 

termín utkání dělají volno a neplánují jiné akce (třeba rodinné) a po zrušení je vše úplně 
jinak. K tomu JV – odkládání zápasů v pátek neodporuje Soutěžnímu řádu, hráčů ve 
družstvech je málo a stačí dvě nemoci a družstvo hrát nemůže. Můžeme jedině na 
družstva apelovat, aby věc řešila co nejdříve. Výbor KVS souhlasí, J. Vik rozešle 
družstvům mail 
Úkol 3/9/2022: Požádat družstva dospělých, aby změny termínů zápasů řešila 

co možná nejdříve a nenechávala věc na poslední dny. 
Termín:  16.10.2022 
Odpovídá/odpovídají:  J. Vik 
 

Zapsal: J. Vik. 


