
ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem 400 01 

IČ 02909375 

Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz 
 

ZÁPIS 

z 
9. zasedání výboru Ústeckého KVS 

čtvrtek 24. listopadu 2022 od 17:00 hodin  
Sportovní hala Sluneta, Jateční ul., Ústí nad Labem 

 
Program: 
 

1. Zahájení a přivítání členů výboru 

Úvodní slovo pronesl předseda ÚKVS pan Mgr. Miroslav Přikryl, přivítal přítomné členy 

výboru. Zasedání se účastnilo 7 ze 7 členů výboru, tj. 100 %. Výbor byl 

usnášeníschopný. 

 

2. Schválení programu 

Pan Mgr. Miroslav Přikryl vyzval členy výboru, aby k programu, se kterým byli 

seznámeni s předstihem, vznesli připomínky, návrhy na doplnění. Žádný z členů výboru 

nevznesl připomínku ani návrh na doplnění. Řídící zasedání vyzval členy výboru, aby 

hlasováním schválili program jednání. Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Program 8. zasedání výboru ÚKVS byl schválen. 

 

3. Ocenění jubilantů 

Slova se ujal předseda KSV ÚKVS pan Mgr. Josef Herclík. Konstatoval, že ocenění 

navrhována na jaře 2022 byla předána. V měsíci listopadu 2022 předán dárkový koš 

panu Miroslavu Arnaudovi. Následně přednesl návrh na ocenění v roce 2023. 

Čestné uznání a dárkový koš pro Antonína Žižku, Josefa Kozlera, Jaroslava Vinklárka, 

Janu Kučerovou, Jaroslava Nosku, Jiřinu Špačkovou, Františka Drugdu, Alenu 

Jindrovou.  

Medaili O. Koutského a dárkový koš Danielu Rubinsteinovi, Karlu Kindermannovi, 

Marcele Bromové. 

Miroslav Přikryl následně vyzval členy výboru, aby o návrhu Josefa Herclíka hlasovali. 

Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh Josefa Herclíka na ocenění 

jubilantů v roce 2023 byl schválen.  
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4. Informace z výboru ČVS 

Krátkou zprávu z dění v ČVS přednesl Miroslav Přikryl. Přesah do dění v KVS měly 

informace z programové konference mládeže, kde byl vznesen dotaz na novou úpravu 

věkových kategorií v mládežnických soutěžích. Podle Ira, Judy se pro nadcházející 

soutěžní období nebude dělat žádná úprava. V současné době je hlavním úkolem 

příprava krajské valné hromady, který bude projednán v samostatném bodu dnešního 

programu. Výbor vzal zprávu na vědomí.  

 

5. Průběžné čerpání rozpočtu 2022 

Zprávu o průběžném čerpání rozpočtu ÚKVS přednesl Miroslav Přikryl. Čerpání vychází 

ze schváleného vyrovnaného rozpočtu. Oproti skutečnosti byla výrazně navýšena 

příjmová složka rozpočtu. Z velké části se jedná o dotační peníze. Cca 70000 Kč ještě 

přijde na účet ÚKVS z plateb členských příspěvků. Tato částka nebude vázaná na 

dotační titul. 

Na straně výdajů bylo již vyčerpáno 594 000 Kč vůči dotačním titulům.  

Aktuálně je na bankovním účtu ÚKVS 405 000 Kč. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

6. Příprava rozpočtu na rok 2023 

K tomuto bodu připravil informace Miroslav Přikryl. Lze předpokládat, že nové vedení 

NSA celkovou částku dotačních titulů poníží.  

Navrhuje, aby stejně jako v letošním roce byl rozpočet na příjmové a výdajové stránce 

vyrovnaný. Výbor ÚKVS ukládá předsedovi Miroslavu Přikrylovi připravit rozpočet 

ÚKVS na rok 2023 a předložit ho na příští schůzi. 

Závěrem Miroslav Přikryl podal informace o programech od krajského úřadu. 

 

7. Příprava valné hromady ÚKVS 

Sekretář ÚKVS Radek Horský seznámil členy výboru s termínem konání okresních 

valných hromad. Okresní valné hromady musí proběhnout do 28.2.2023. Valné 

hromady OVS volí delegáty na krajskou valnou hromadu dle stanoveného klíče – Děčín 

2, Ústí nad Labem 4, Teplice 2, Most 2, Chomutov 4, Louny 2, Litoměřice 2. 

Krajská valná hromada se pak uskuteční 4. dubna 2023 v Ústí nad Labem. Krajská valná 

hromada pak zvolí delegáty na valnou hromadu ČVS, která se uskuteční 13. května 

v Praze. 

Výbor ÚKVS ukládá sekretáři, aby rozeslal na vedení OVS potřebné dokumenty. 

 

8. Zpráva o průběhu soutěží ÚKVS 2022/2023 

Stručnou zprávu o průběhu soutěží přednesl předseda STK ÚKVS pan Zdeněk Hlinovský. 

Všechny soutěže běží bez problémů. Výbor vzal zprávu na vědomí.  

 



9. Soutěže v beachvolejbalu 

O soutěžích informoval pan Jiří Maier. V zimní sezóně zatím proběhlo 1. a 2. kolo 

juniorů za účasti 30 dvojic. Účastní se téměř výhradně dvojice z klubu Beachareny. 

Výbor vzal zprávu na vědomí. 

 

10. Hodnocení školení rozhodčích II. a III. třídy 

O průběhu školení informoval předseda KR ÚKVS Mgr. Roman Marschner. Školení 

rozhodčích proběhlo na podzim 2022 4x online a 1x prezenčně. Zkoušky se konaly při 

turnaji dívek U14. Vyškoleno 9 rozhodčích (8 z našeho kraje), z toho na II. třídu 2 

rozhodčí z kraje (jmenování kvůli věku možné až po 13. prosinci). Roman Marschner 

dále informoval o čerpání 30000 Kč z dotačního titulu ČVS na podporu školení a 

výchovy rozhodčích (materiál – 10 odznaků, 10x modrá trička, 10 x karty pro rozhodčí, 

10x píšťalky). U mladých rozhodčích probíhá mentoring, kde se angažuje Patrik Koutník 

a Roman Marschner. Na závěr své zprávy podal návrh na jmenování rozhodčích. 

 

KR ÚKVS na základě uskutečněného školení ve dnech 2., 9., 16., 23. 11. 2021 online 

formou a 30. 11. 2021 v Ústí nad Labem (teorie) a 4. 12. 2021 v Ústí nad Labem (praxe), 

v souladu se směrnicí ČVS č. 08/2011 – změna 07/2022 „Školení a jmenování trenérů, 

rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 5, odst. 1.1, písm. b) a jejího prováděcího předpisu 

„Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ po splnění podmínek stanovených v článku 1, 

odst. 3.2 navrhuje jmenovat: 

rozhodčím III. třídy: 

1. Antonín Horský nar. 21. 11.2006, 400 11 Ústí nad Labem, Hornická 17, 

MT: 777 691 905, e-mail: antonin.horsky1@gmail.com 

2. Tomáš Mareček nar. 16. 08.2006, 400 11 Ústí nad Labem, Hornická 13, 

MT: 730 584 018, e-mail: tomamar57@gmail.com 

Výbor ÚKVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, 

rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 5, odst. 1.1, písm. b) a jejího prováděcího předpisu 

„Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 1, odst. 4.2 na svém 9. zasedání dne 24. 

listopadu 2022 výše uvedené zájemce jmenuje rozhodčími III. třídy. 

 

KR ÚKVS na základě uskutečněného školení ve dnech 14., 21., 28. 9, 5. 10. 2022 online 

formou a 12. 10. 2022 v Ústí nad Labem (teorie) a 6. 11. 2022 v Jirkově (praxe), v 

souladu se směrnicí ČVS č. 08/2011 – změna 07/2022 „Školení a jmenování trenérů, 

rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 5, odst. 1.1, písm. b) a jejího prováděcího předpisu 

„Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“ po splnění podmínek stanovených v článku 1, 

odst. 3.2 navrhuje jmenovat:  

rozhodčím III. třídy:  

1. Hana Fuchsová nar. 17. 11. 1984, 417 04 Hrob, Horní 29,  

MT: 777 337 916, e-mail: h.zulegerova@seznam.cz  



2. Antonín Klein nar. 09. 02. 2006, 430 05 Chomutov, Písečná 5024,  

MT: 731 947 194, e-mail: tonik2006@post.cz  

3. Dana Mádlová nar. 11. 07. 2005, 434 01 Most, Zd. Fibicha 2592/35,  

MT: 724 625 976, e-mail: madlova.danca@gmail.com  

4. Kristýna Potměšilová nar. 13. 03. 2006, 431 11 Jirkov, Pesvice65,  

MT: 603 495 245, e-mail: kiki.potmesilova@seznam.cz 

rozhodčím IV. třídy:  

1. Michal Bozetický nar. 09. 07. 2007, 419 01 Duchcov, Smetanova 1350/5,  

MT: 731 313 300, e-mail: bozeticky.michalek@gmail.com  

1. Jakub Nižnik nar. 26. 06. 2007, 400 11 Ústí nad Labem, Rabasova 4  

MT: 775 469 555, e-mail: jakub.niznik@seznam.cz 

 

Výbor ÚKVS na základě směrnice ČVS č. 08/2011 „Školení a jmenování trenérů, 

rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 5, odst. 1.1, písm. a) a b) a jejího prováděcího 

předpisu „Školení rozhodčích a školitelů v ČVS“, článku 1, odst. 4.1 a 4.2 na svém 9. 

zasedání dne 24. listopadu 2022 výše uvedené zájemce jmenuje rozhodčími III. a IV. 

třídy. 

 

Mgr. Miroslav Přikryl následně vyzval členy výboru, aby o návrhu Mgr. Romana 

Marschnera na jmenování rozhodčích hlasovali. Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. Výše uvedení zájemci byli jmenováni rozhodčími III. a IV. třídy. 

 

11. Výběrové řízení trenéři KCM 

V tomto bodu se slova ujal sekretář Mgr. Radek Horský. Představil došlé přihlášky do 

VŘ na pozici hlavních trenérů krajských výběrů v šestkovém volejbalu i beachvolejbalu.  

Jan Moucha – trenér KCM dívky šestkový volejbal 

Luboš Smrčina – trenér KCM chlapci šestkový volejbal 

Daniela Míková – trenérka KCM dívky beachvolejbal 

Poté se o doručených přihláškách do VŘ mezi členy výboru ÚKVS diskutovalo.  

Z diskuse vyplynul návrh na usnesení, který přednesl Mgr. Radek Horský. Výbor ÚKVS 

schvaluje výše uvedené zájemce do pozice hlavních trenérů krajských výběrů od 

1.1.2023 do 30.6.2024. 

Mgr. Miroslav Přikryl následně vyzval členy výboru, aby o návrhu Mgr. Radka Horského 

na schválení trenérů krajských výběrů hlasovali. Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. Výše uvedení zájemci byli výborem ÚKVS schváleni do pozic hlavních trenérů 

krajských výběrů. 

Výbor ÚKVS ukládá sekretáři ÚKVS zaslat zájemcům rozhodnutí o výsledcích VŘ, které 

doplní o požadavky výboru ÚKVS na trenéry šestkového volejbalu – Jan Moucha 

předloží do konce roku 2022 návrh na asistenta hlavního trenéra, který bude jiné 

klubové příslušnosti a postupně uvede do chodu navrhovaný program práce 



s klubovými trenéry, Luboš Smrčina předloží do konce roku 2022 návrh na asistenta 

hlavního trenéra. 

 

Výbor ÚKVS se dále dohodl, že trenéra k výběru beachvolejbalistů bude řešit v průběhu 

1. kvartálu 2023. 

Výbor dále ukládá sekretáři a předsedovi ÚKVS svolat schůzku s trenérem KCM dívky a 

hlavní trenérkou výběru beachvolejbalistek k nastavení parametrů vzájemné 

spolupráce. 

 

12. Různé 

V tomto bodě vystoupil Mgr. Josef Herclík s informacemi o chystaném školení trenérů 

volejbalu III. třídy – 1. část 31.3 - 2.4.2023, 2. část 5.5.-7.5.2023. Cena 2000,- Kč 

Dále vystoupil Mgr. Roman Marschner s oznámením o změně složení komise 

rozhodčích. Novou členkou se stala Lenka Kindermannová po odstoupení Jiřího 

Procházky. 

Na závěr vystoupil s poznámkou Zdeněk Hlinovský, ve které upozornil na nevhodné 

chování trenérů v kategorii děvčat U14-4. 

Výbor vzal uvedené informace na vědomí. 

 

13. Usnesení z jednání výboru 

Mgr. Radek Horský přednesl návrh na usnesení z 9. schůze výboru ÚKVS. Mgr. Miroslav 

Přikryl poté vyzval členy výboru, aby o návrhu na usnesení hlasovali. Výsledek 

hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Výbor ÚKVS schválil usnesení ze své 9. schůze. 

 

14. Závěr 

Závěrem předseda Mgr. Miroslav Přikryl poděkoval členům výboru za efektivní jednání 
a 9. schůzi výboru ukončil v 19:30 hodin. 
 
Zapsal Mgr. Radek Horský 
 
 
Mgr. Miroslav Přikryl – předseda ÚKVS 
 
Mgr. Roman Marschner – ověřovatel zápisu 


