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  Plzeňský krajský volejbalový svaz 
 

Kontakt : Pavel Zeman, Boettingerova 6, 301 00 Plzeň, T: 773517890, E: zeman@cvf.cz 
 

 

Zápis   č .  2 /17   ze   schůze  Předsednictva  PKVS  
konané  v  Plzni  dne 24.  dubna 2017  

 

 
 
 

Účastníci : Josef Forejt, Petra Konopíková, Jakub Kovařík, Ondřej Kupilík,  
 Petr Kvarda, Luboš Nový, Jiří Pejřil, Pavel Zeman, 
 KaRK – Jaromír Kořenek  
 hosté – Jan Giebl, Jan Hejda – členové KaRK, Jan Mertins - 

KSVV 
Omluven :  Jaroslav Šmíd  
 
 
  
A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 30.1.2017 č. 1/17 
1)   Plnění úkolů, p. Zeman 
 - všechny úkoly mimo průběžných byly splněny. 
 
 

B)  Program schůze – projednáno 
 
 

2)   Plnění úkolů konference PKVS, P.Zeman 
      - jedná se o plnění dlouhodobého záměru pokračování v budování dlouhodobé koncepce  
 rozvoje volejbalu v Plzeňském kraji především  v péči o mládež, jeho realizace 
 probíhá    
 
3)   Schválení plánu práce Plz. KVS na rok 2017, P.Zeman 
      - předložen plán práce PKVS na rok 2017, schválen bez připomínek 
 
4)   Jmenování funkcionářů (předsedů a členů odborných komisí), P.Zeman 
      - předložen návrh :   
 hospodář – Jiří Pejřil 
       STK – předseda Petr Kvarda, členové Luboš Nový a Pavel Zeman 
       KM – předseda Luboš Nový 
       TMK – předsedkyně Petra Konopíková 
       KR – předseda Jakub Kovařík, člen Jan Mertins, zajištění delegací P.Zeman 
       DK – předseda Tomáš Fink, člen Luděk Müller 
       KSVV – předseda Jan Mertins   
       minivolejbal – předseda Josef Forejt, člen Jaroslav Šmíd 
       beachvolejbal – předseda Pavel Zeman, člen Petr Kvarda 
 sekretář – Jakub Kovařík 
      - schváleno bez připomínek 
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5)   Průběžné zprávy z mistrovských soutěží 
    a) mládeže, L.Nový – všechny soutěže  řádně  ukončeny v březnu 2017,  krajskými   
 přeborníky jsou : 
 - dívky : ml. žákyně „4“ SK Volejbal Klatovy „A“, ml. žákyně „6“ TJ Lokomotiva 
 Plzeň, st. žákyně SK 15.ZŠ v Plzni „A“, kadetky TJ Lokomotiva Plzeň „C“, juniorky 
 SK Volejbal Klatovy „B 
 - chlapci : ml. žáci USK Slavia Plzeň „A“, st. žáci USK Slavia Plzeň, junioři USK 
 Slavia Plzeň „B“  
      b) dospělých, P.Kvarda – odehrány soutěže  I. třídy, u KP mužů  řešeno  nedostavení se   
 družstva Volejbal  Sokolov  k poslednímu  dvojkolu  v Mirošově  – udělena pořádková 
 pokuta; krajskými přeborníky jsou : ženy VK Rokycany, muži USK Slavia Plzeň „B“ 
      c) náležitosti po skončení soutěží,  P.Kvarda – předložen  návrh  finančních  plnění 
 přeborníkům PKVS a postupujícím do kvalifikací ČVS + MČR žactva u soutěží, které 
 byly ukončeny v březnu t.r. (u KP žen II.tř. proběhne výplata dodatečně), schváleno 
           Ú: J.Pejřil, zajistit převod prostředků, Ú: 15.05.17 
Předsednictvo PKVS gratuluje přeborníkům k dosaženým úspěchům a všem účastníkům 

krajských soutěží děkuje za zdárnou účast v uplynulém sezóně ! 
 
6)   Pohár PK v beachvolejbalu 2017, P.Zeman 
      - v  přípravě  rozpis  Poháru PK  a  domluva spolupráce s pořádajícími kluby, finální verze 
      bude zpracována do poloviny května t.r.                                       Ú: P.Zeman, T: 14.05.17 
 
7)   Informace o hospodaření, J.Pejřil 
      - podána informace o hospodaření PKVS za 1.Q 2017, vzata na vědomí 
 
8)   Školení rozhodčích, J.Kovařík 
      - přihlášeno 6 uchazečů o získání III. třídy, koná se 20.-21.5.2017 v Plzni 
      - schváleni lektoři T.Fink, J.Kovařík, P.Kvarda, J.Mertins a P.Zeman 
                Ú: J.Kovařík, organizační zajištění, T: 19.05.17 
 
9)   Návrh zásad Rozpisu mistrovských soutěží 2017/18, P.Kvarda 
      - předložen návrh zásad pro přípravu Rozpisu mistrovských soutěží 
      - zvýšen LPD (vklad) u KP dospělých o 100,- Kč a odměna za vítězství u KP I. o 500,- Kč 
      - nově  navrženo zvýšení poplatků za neplnění povinností  (péče o mládež + bez aktivního 
      rozhodčího) 
      - předložena nová úprava ustanovení k rozhodčím (zvýšeny odměny, zápasy KP mužů I.tř. 
      budou řízeny 1 rozhodčím, úprava cestovních výdajů dle platné směrnice ČVS) 
      - stanoveny  termíny  pro  zaslání  přihlášek  do mistrovských soutěží : mládež a I.tř. žen a 
      mužů do 21.5.2017, II.tř. žen do 12.6.2017 
      - schváleno 
         Ú: P.Kvarda, zaslat materiály družstvům a zveřejnit je na webu PKVS, T: 30.04.17 
      - dále byla diskutována možnost přesunu  KP  žen  II.tř. z venkovních kurtů do tělocvičen, 
        STK zpracuje návrh řešení                           Ú: P.Kvarda, T: 18.09.17 
 
10) Zajištění účasti na LODM 2017, P.Konopíková, J.Hejda 
      - podána  informace  o zajištění  přípravy  družstev KCM  žákyň a žáků,  úkolech z porady 
      dne 24.4.2017  (k materiálnímu a administrativnímu zabezpečení účasti družstev) 
      - předložena  smlouva  o zajištění  přípravy  družstev  mezi Plzeňským krajem a Plz. KVS, 
      znění schváleno                Ú: P.Zeman, podepsanou smlouvu vrátit na PK, T: 10.05.17 
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11) Minivolejbal v barvách, J.Forejt 
      - odehráno 5 kol jednotlivých barev v sezóně 2016/17 
      - v přípravě nový model turnajů minivolejbalu                               Ú: J.Forejt, T: 19.06.17 
 
12) Příprava k jednání konference ČVS a výboru ČVS, P.Zeman 
      - potvrzena účast zvolených delegátů 
      - závěrečné projednání  přístupu k volbě předsedy ČVS proběhne dne 13.5.2017 v 9 hodin 
      v Praze 
 
13) Plnění úkolů ČVS, P.Zeman 
      - všechny úkoly byly v daných termínech splněny 
 
14) Plnění úkolů OVS-MěVS PK, P.Zeman 
      - úkoly OVS-MěVS plněny v termínech 
 
15) Různé 
a) L.Nový : potřeba zorganizování školení trenérů III.tř. v roce 2018.           
              Ú: P.Konopíková, T: 19.06.17 
 

b) L.Nový : žádost o podporu turnaje dívek Pod Černou věží ve dnech 13.-14.5.2017 formou 
příspěvku na úhradu rozhodčích cca 2.000,- Kč, schváleno, bude proplaceno na základě 
předložených dokladů. 
 

c) P.Kvarda : informace o účasti družstev PKVS v kvalifikacích o postup do soutěží ČVS, 
muži USK Slavia Plzeň uspěli, ostatní družstva bez postupu; do finále MČR žákyň postoupila 
družstva TJ Lokomotiva Plzeň a SK 15. ZŠ v Plzni. 
 

d) P.Kvarda : návrh zvážení získání právní subjektivity pro PKVS formou pobočného 
spolku, bude projednáno na podzim 2017. 
 

e) J.Mertins : vypsáno Mistrovství ČR seniorek, předběžně projednán start družstva žen TJ 
Sokol Plzeň – Skvrňany.            Ú: J.Mertins, zajištění účasti družstva PK, T: 15.05.17 
 

f) P.Zeman : z důvodu zjednodušení a urychlení projednávání materiálů na schůzích P-PKVS 
potřeba zasílat podklady písemnou formou nejpozději 3 dny před konáním předsednictva 
(mailem předsedovi PKVS).                Ú: členové předsednictva, T: trvalý 
 

g) P.Zeman : příprava vzniku Asociace KVS, zpracován statut, návrh členství PKVS v této 
asociaci podáním přihlášky + zastoupení předsedou PKVS – schváleno.  
                                                    Ú: P.Zeman, T: 12.05.17 
 

h) P.Zeman : nutnost větší aktuálnosti informací na webu PKVS, výzva k členům 
předsednictva k aktivní spolupráci, příspěvky lze zveřejňovat zasláním sekretáři J.Kovaříkovi. 
                          Ú: členové předsednictva, T: trvalý 
 

i) J.Pejřil : předložen návrh na stanovení odměn trenérům družstev KCM žákyň a žáků, bude 
dopracován po  upřesnění  termínů  přípravy  jednotlivých družstev (účast na LODM hrazena 
z prostředků PK).               Ú: J.Pejřil a P.Zeman, T: 31.05.17   
 
Příští schůze předsednictva PKVS se koná v Plzni v pondělí 19.6.2017 od 18:30 hod., místo 

bude upřesněno dodatečně. 
 
 


