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Zápis č. 07/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 13.7.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, J. Kmoníček, J. Lejsek, V. Nidrle, F. Pluhař, L. Ruprich, 

J. Vik 
Omluveni: T. Jirásek, L. Ott 
Příští zasedání:  14.9.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Rozpis a rozlosování soutěží dospělých 2022-23 
3. Rozpis a rozlosování soutěží mládeže 2022-23 
4. Termínová listina soutěží 2022-23 
5. Hodnocení účasti na Olympiádě dětí a mládeže 
6. Hodnocení školení a jmenování trenérů III. třídy 
7. Hodnocení a vyúčtování vyhlášení volejbalistů kraje 
8. 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, termín změněn na 31.7. 

• 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. 

• 1/6/2022 - Požádat rozhodčí, aby aktualizovali svoje kontaktní údaje (V. Anděl, 30.6.). 
Dodáno, aktualizovaný seznam zařazen do rozpisu. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 2/6/2022 - Připravit cestovní příkazy pro vyhlášení nejlepších (J. Kmoníček, 21.6.). 
Připraveno, dodáno mailem. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 3/6/2022 - Informovat, že cestovné na vyhlášení bude vypláceno bezhotovostně (J. Vik, 
13.6.). 
Mail rozeslán. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 4/6/2022 - Domluvit s A. Holubcem účast na vyhlášení a vyžádat si u J. Vika, aby byla 
jmenovanému zaslána pozvánka (J. Lejsek, 10.6.). 
Vyřízeno - A. Holubec se nemohl zúčastnit. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 

• 5/6/2022 - Zaslat J. Lejskovi seznam jubilantů (J. Vik, 10.6.). 
Seznam zaslán, jubilanti oceněni. 
Úkol splněn, vyřazuje se ze zápisu. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 30.6.: 

8. Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích – statistické hlášení – tabulka byla 
zkontrolována a doplněna předsedy OVS a vedoucími krajských soutěží mládeže. 
 

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

Dopis v termínu odeslán. 

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

a návrhy na ocenění v rámci ČVS 

ad 2 –  Rozpis a rozlosování soutěží dospělých 2022-23 
Vypsány byly soutěže I. třídy žen a druhé třídy žen a mužů. První třídu mužů hrají dvě družstva 
z kraje (Slavia HK a Červený Kostelec) v soutěži řízené Pardubickým KVS (má osm družstev 
včetně dvou našich). 
Přebor I. třídy žen bude hrát deset družstev, nepřihlásil se Červený Kostelec B, z přeboru 
druhé třídy postoupila RÉMA Rychnov n. K. 
Druhou třídu žen bude hrát čtrnáct družstev (nepřihlásily se Třebechovice, Rychnov postoupil, 
nově hraje Radim). Družstvům byly nabídnuty varianty 6+8, 7+7 (preferováno výborem KVS) 
a 5+4+5, čtyřčlenná skupina tříkolově, po hlasování družstev zvítězila varianta 5+4+5. Na 
podzim se začíná 3.9., čtyřčlenná skupina končí 24.9., pětičlenné 1.10. Na jaře se hraje od 
13.5. a končí se 10.6., na 24.6. je vyhrazen termín pro kvalifikaci, resp. pro závěrečné turnaje 
o celkové pořadí (první s prvními, druzí s druhými…). 
Ve druhé třídě mužů je jako loni pět družstev, nepřihlásily se Semily, nově je Dvůr Králové nad 
Labem. Hraje se 3.9. - 1.10., na jaře 13.5.- 10.6. 
Rozpis je hotov, kontrolní čtení provede V. Nidrle.  
Úkol 1/7/2022: Zaslat V. Nidrle ke kontrole připravený rozpis soutěží dospělých. 
Termín:    15.07.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 
Vzhledem k problémům s vyřizováním registrací a obnovováním průkazů bylo do rozpisu 
uvedeno, že budou tolerovány starty na občanské průkazy, pokud družstvo prokáže, že žádost 
nebyla v desetidenní lhůtě vyřízena. 

ad 3 – Rozpis a rozlosování soutěží mládeže 2022-23 
Konečné znění rozpisu bude hotovo do konce července. Stav přihlašování je následující: 
- minivolejbal 17 družstev, 
- U14 mladší žákyně 8 družstev, 
- U16 starší žákyně 16 družstev, 
- U18 kadetky 7 družstev, 
- U20 a U22 budou hrát spolu, 7 družstev včetně dvou z Pardubického KVS, 

(závěrečný turnaj vzhledem k malému počtu družstev nebude hrát kategorie U20+U22, 
jeho termín bude určen dodatečně), 

- U14 mladší žáci 4 družstva, první část soutěže v kraji, druhou po výkonnostním rozdělení 
s Pardubickým KVS, 

- U16 starší žáci 5 družstev podobným systémem, ale účastní se i družstva kraje 
Vysočina, 

- U18 – U22 jsou přihlášena čtyři družstva, bude se hrát společně s Pardubickým KVS 
a s Vysočinou, 

- vzhledem k malému zájmu nebude vypsána soutěž „čtyřek“. 

ad 4 – Termínová listina soutěží 2022-23 
Soutěže dospělých viz bod 2 tohoto zápisu.  
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Pro soutěže mládeže bude finalizováno do konce července, zatím je připraveno přiřazení 
hracích dnů jednotlivým soutěžním kategoriím (kdo hraje v sobotu, kdo v neděli). Termínová 
listina vyplyne mj. z rozlosování republikových soutěží, tedy obsazenosti hal. 

ad 5 – Hodnocení účasti na Olympiádě dětí a mládeže 
Hodnocení zaslal omluvený T. Jirásek písemně. 
Co do umístění, šestky dívek byly čtrnácté (poslední), chlapci šestí. V beachi dívek to bylo 
třinácté (předposlední) místo, v případě chlapců čtrnácté (poslední) místo.  
Účastnící nominačních kempů na beach chlapců byli hlavně ze Slavie HK, dívky z Červeného 
Kostelce, Hronova a Slavie HK. V šestkách chlapci ze Slavie HK a Sportu Rychnov n. K., dívky 
byly ze třinácti klubů. 
Celkově výsledkově ne zcela vydařená olympiáda, kdy dobrého umístění dosáhli pouze 
chlapci v šestkách. Dívky v šestkách po smolně prohraných koncovkách prvních dvou zápasů 
a následné jednoznačné prohře s velmi silným Středočeským krajem zřejmě úplně ztratily 
sebevědomí a následně nepředvedly svůj herní standard.  
Kromě šestkových dívek se trenéři potýkali s malou účastí na nominačních kempech, kdy 
znatelné to bylo hlavně v beachvolejbale. Lze tedy předpokládat, že náš kraj nereprezentovali 
ti nejlepší, kteří v kraji jsou. 
Po seznámení se zprávou proběhla diskuse týkající se přípravy a výběru pro beach, na příští 
zasedáni budou pozváni J. Holčík a N. Pronina a záležitost s nimi bude probrána. 
Úkol 2/7/2022: Pozvat na příští zasedání N. Pronina k diskusi o přípravě 

a výběru reprezentace pro beach na příští olympiádě dětí 
a mládeže. 

Termín:    31.07.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 
 
Úkol 3/7/2022: Pozvat na příští zasedání J. Holčíka k diskusi o přípravě a výběru 

reprezentace pro beach na příští olympiádě dětí a mládeže. 
Termín:    31.07.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Lejsek 

ad 6 – Hodnocení školení a jmenování trenérů III. třídy 
Školení se zúčastnilo sedm frekventantů, jeden z nich je mladší a bude moci být jmenován až 
za dva roky. KVS jmenování schválil, dopis byl odeslán do Prahy. Formulář s vyúčtováním 
a přiloženými fakturami, byl do Prahy rovněž odeslán, F. Pluhař zkusí domluvit s L. Vašinou 
sladění termínů školení pořádaných Královéhradeckým a Pardubickým KVS. 
Úkol 4/7/2022: Zkusit s L. Vašinou domluvit společný postup při stanovování 

termínů školení trenérů. 
Termín:    31.08.2022 
Odpovídá/odpovídají: F. Pluhař 

ad 7 – Hodnocení a vyúčtování vyhlášení volejbalistů kraje 
J. Lejsek vyhotoví vyúčtování na Královéhradecký kraj do 31.8., odhad hospodářského 
výsledku bude znám do čtrnácti dnů. 
V. Nidrle se líbilo, že akce byla kromě externího moderátora připravena v rámci výboru KVS 
a vyhnuli jsme se využití profesionálních poskytovatelů služeb, doporučuje i v dalších letech 
postupovat podobně.  
Pozitivní ohlasy byly zaznamenány jak ze strany vyhlašovaných, tak hostů. 

ad 8 – Různé 
V. Nidrle: 
- Pozval na 69. Volejbalovou Dřevěnici (6.-7. a 13.-14. srpna 2022). 
- Obdrželi jsme podklady pro žádosti o podporu v oblasti talentované mládeže, žádosti musí 
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být podány do 15.8. Projedná úsek mládeže na svém jednání 20.7. 
Úkol 4/7/2022: Projednat v úseku mládeže záležitost žádostí o podporu 

talentované mládeže. 
Termín:   20.07.2022 
Odpovídá/odpovídají: T. Jirásek 

J. Lejsek: 
- Pozval všechny přítomné na ME U 17 žen, které se koná v hradecké hale TJ Slavia od 

16. do 24.7. Program je v příloze zápisu. 

L. Ruprich: 
- Zeptal se na možnost získání trička pro rozhodčího ve velikosti 3XL. V. Anděl zjistí 

možnosti. 
Úkol 5/7/2022: Zjistit možnost získání trička pro rozhodčího ve velikosti 

3XL. 
Termín: 20.08.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Anděl 

J. Kmoníček: 
- Předložil dle skutečnosti aktualizovanou tabulku jako podklad pro rozhodnutí o podpoře 

družstev dospělých formou financování cestovného a stravného rozhodčím. Pro tuto 
sezónu, vzhledem k tomu, že členské příspěvky vzrostly víceméně pouze o inflaci od doby 
jejich zavedení, byl ponechán původní systém, nicméně výbor KVS považuje tabulku za 
výborný podklad pro případné použití v příštích letech. 
 

Zapsal: J. Vik. 


