
Pardubický krajský volejbalový svaz  

Z Á P I S č. 11 / 2018 
ze zasedání předsednictva KVS dne 28.3. 2018 

 

Přítomni:     Sezemská,  Talacková, Pavlíček,  Veselík, Roudenský, Tomiška, Šámal, Motl 

                           

Omluveni:   Vašina, Půža, Haraštová 

 

Neomluveni : 0 

 

Kontrola zápisu č. 10  

 

Splněny body:  splněny. 

            

  Dnešní zasedání: 

 

     73. Soutěže dospělých – hodnocení soutěže KP I. tř. muži i ženy: M1 schváleny výsledky utkání č. 164 –  

           180. Vítězem je družstvo VO TJ Lanškroun, přihlášku do kvalifikace II.ligy ČVS zašle ved.družstva. 

           Ž 1 schváleny výsledky utkání č. 171 – 180. Vítězem je družstvo TJ Sokol Dolní Újezd, přihlášku do  

           kvalifikace II.ligy ČVS zašle ved. družstva. Případné sestupy se budou řešit až po kvalifikacích a v rámci  

           přihlášek do soutěží. 

  

      74. Soutěže mládeže: probíhají dle rozpisu. Chybí dohrát soutěž ml. žákyň.  

           Výsledky odesílány všem vedoucím družstev. Požadavky na kvalifikaci mládeže včetně postupujících  

           zajistí L. Haraštová a L. Tomiška.  

                                                                                                                                                                             

      75. Pohár KVS – finále soutěže se účastnilo 5 dr. Mužů a 3 dr. žen - místo Chvaletice a termín 25.3.2018. 

            Rozhodčí nominuje L. Šámal ( Bubák, Pavlíček, Slezák, Sobotka).Vítězem žen Slovan M. Třebová, 

            druhé VK Litomyšl. Muži – vítěz VK Choceň B, druhé TJ Pardubičky. Všechna družstva se zúčastní      

            společného finále Královéhradeckého a Pardubického kraje  8.4.2018 ve Chvaleticích. Rozhodčí  

            nominuje L. Šámal. 

             

      76. Zprávu komise rozhodčích podal L. Šámal. Předelegace řešeny průběžně. Přihláška na školení  

            rozhodčích je umístěna na webu KVS. Předseda komise připraví přihlášku rozhodčích do soutěží. 

 

      77. Příprava mimořádné konference PA KVS : termín 18.4.2018 v 17:00 Svitavy. Mandátní lístky připraví  

            I. Talacková, pozvánky zašle sekretář KVS. Zprávu o činnosti a informace k novým stanovám ČVS  

            připraví M. Sezemská. Předsednictvo navrhuje tyto delegáty na konferenci ČVS : J. Motl, M. Sezemská, 

            V. Pavlíček, M. Roudenský, L. Vašina, M. Půža, I. Talacková, L. Haraštová, J. Veselík. 

 

      78. Předsednictvo vzalo na vědomí Podklady ke zpracování žádosti o dotaci MŠMT – výzva č.5 – Podpora  

            sportovních svazů, které zpracovala předsedkyně PAKVS a zaslala na ČVS. Jedná se o 4 oblasti : 

a. Profesionalizace vedení, řízení, organizace a zajištění činnosti PAKVS – náplň práce profesionálního 

pracovníka, cíle, požadavek na finance 

b. Profesionální trenér mládeže PAKVS – pilotní projekt. Pracuje pro více volejbalových oddílů, klubů, na 

všech ZŠ ve městě ( 1. i 2. stupeň ZŠ ), zajišťuje testování, vyhodnocení, vede statistiky. Cílem zvýšení 

členské základny. 

c. Krajské festivaly barevného minivolejbalu – celkem 9 turnajů v roce, popularizace volejbalu mezi 

dětmi, získávání členů v ranném školním věku. 

d. Vzdělávání trenérů, rozhodčích – získávání kvalifikací, obnova licencí, průběžné vzdělávání. Cílem je 

zvýšení odborné způsobilosti, informace o novinkách, výklad pravidel. 

Požadavek na finanční zajištění všech oblastí ve výši cca 670 tis. Kč. 

 

       

 Různé :  

 



1. M. Sezemská požádala Krajský úřad PaK o dotaci na činnost KCM – granty Pa kraje. 

2. Logo KVS – možnost použití ČVS pro potřeby PAKVS zjistí sekretář KVS. 

3. Investiční záměry výstavby tělocvičen – informace pro ČVS: 

- Svitavy, tělocvična při ZŠ 

- Lanškroun – městská sportovní hala pro volejbal 

- Hlinsko 

4. Ocenění při životním jubileu připraví M. Roudenský na dubnové jednání. 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:30 hod.       

Pardubice 28.3. 2018  

       . 

Příští zasedání předsednictva KVS se uskuteční 18.4. 2018 v 16:00 ve Svitavách.  

 

 Vladislav Pavlíček, sekretář KVS 

          

             


