
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

         -  sídlo : Boettigerova 6, 301 00 Plzeň  -     Kontaktní spojení :  Pavel Zeman, E: zeman@cvf.cz  nebo  zemanp@plzen.eu , T: 773517890 
 

   

 Zá p i s   č .  2 /1 9   ze   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané ve Starém Plzenci  dne 29.  dubna 2019  
 

 

Účastníci :     Josef Forejt, Petra Konopíková, Jakub Kovařík, Petr Kvarda, Luboš Nový, 

                      Jiří Pejřil, Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman 

                      KaRK : Jaromír Kořenek, Jan Giebl, Jan Hejda 

                      hosté :  Jakub Brabec (místopředseda USK Slavia Plzeň), 

Ondřej Kust (šéftrenér USK Slavia Plzeň) 

Omluven :     Ondřej Kupilík 

 

    
 

A)  Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze dne 28.1.2019 č. 1/19 
1)   Plnění úkolů, P.Zeman :  
       - všechny úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu; 
 

 

B)  Program schůze – projednáno 
 

2)   Závěry z jednání Výboru PKVS, P.Zeman 

       - dlouhodobé cíle jsou rozpracovávány a průběžně plněny; 

       - zahájena příprava ustavení PKVS jako pobočného spolku ČVS, zjišťovány potřebné 

          legislativní kroky;           Ú: P.Zeman, T- průběžný : 23.09.19  
 

3)   Průběžné zprávy z mistrovských soutěží 

       a) mládeže, L.Nový : všechny soutěže řádně ukončeny, krajskými přeborníky jsou :  

P-JKY – Volejbal Domažlice, P-KKY – SK Volejbal Klatovy, P-KTI – USK Slavia   

Plzeň, P-ZKY – SK Volejbal Klatovy „A“, P-ZCI – VK Kralovice, P-ZKYM-6 – 

Lokomotiva Plzeň „A“, P-ZKYM-4 – SK 15.ZŠ Plzeň „A“, P-ZCIM – TJ Dobřany;  

       b) dospělých, P.Kvarda : řádně ukončeny soutěže mužů (vítěz : USK Slavia Plzeň „B“) a 

 žen I.třídy (vítěz VK Rokycany), zahájena 2. polovina žen II.třídy;  

  Všem krajským přeborníků patří velká gratulace ! 

     c) účast v kvalifikacích o postup do soutěží ČVS : muži USK Slavia Plzeň B, ženy a JKY 

     bez účasti, KKY- SKV Klatovy, KTI – SKV Klatovy, ZKY – Loko Plzeň (finále) +  

    SKV Klatovy a SK 15. ZŠ v Plzni(semifinále), ZCI – VK Kralovice (semifinále), 

      ZKYM6 – Loko Plzeň (finále) a SK 15. ZŠ v Plzni (semifinále); 
 

4)   Pohár PK v beachvolejbalu 2019, P.Zeman 

       - připraveny propozice, s pořadateli probíhá jednání o termínech jednotlivých turnajů, 

         zahájení seriálu v sobotu 4.5.2019;         

           Ú: P.Zeman a J.Kovařík, zajistění konání a zveřejnění na webu, T: 03.05.19 
 

5)   Informace o hospodaření, J.Pejřil 

       - předložena zpráva o stavu účtu k 31.3.2019, zápůjčka ČVS splacena v termínu; 

       - konstatován stále nejasný stav k poskytnutí finančních příspěvků ČVS na činnost KVS 

         a tím i možností financování aktivit PKVS; 
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6)   Zajištění školení rozhodčích, J.Kovařík 

       - přihlášeno 20 zájemců o III.tř. a 2 o II.tř., teoretická část : 19.5.2019, Klatovy; následná 

          praxe při turnajích v červnu, červenci a září t.r.; 

        - lektoři : P.Kvarda, P.Zeman, J.Kovařík; pro praxi J.Mertins; 
 

7)   Návrh zásad Rozpisu mistrovských soutěží 2019/20, P.Kvarda 

       - předloženy zásady vypsání mistrovských soutěží PKVS pro soutěžní období 2019/20; 

         upraveny věkové hranice juniorek, kadetek, starších a mladších žákyň dle rozhodnutí 

         SR ČVS (od 1.1.); schválena změna odměňování rozhodčích; ostatní beze změn; 

         stanoven termín přihlášek do  7.6.2019; 

       - doporučení pro družstva mužů a žen I.třídy : stanovit jako základní hrací den neděli 

          z důvodu nedostatku rozhodčích;    

       - připraveno vypsání „otevřené“ soutěže I.tř. žen;             

       - případný start družstev dospělých z jiného kraje lze schválit za podmínky zajištění 

          vlastního rozhodčího odpovídající kvalifikace; 

         Ú: P.Kvarda a L.Nový, rozeslat zásady družstvům a OVS-MěVS, T: 20.05.19 

  

8)   Zajištění účasti družstev KCM na LODM 2019, P.Zeman 

       - trenéři KCM obdrželi písemnou informaci o ekonomickém zabezpečení přípravy 

          11.3.2019, šestkový volejbal žáků + dvojice beachvolejbalu plní bez problémů, 

          u šestkového volejbalu žákyň dosud nepožadována žádná úhrada; 

       - beachvolejbal : vítězem kvalifikace kadetek dvojice Barbora Pospíšilová a Tereza 

          Krausová; kvalifikace kadetů se přes opakované výzvy trenérům družstev kadetů 

          nekonala, určena dvojice Jan Beran a Bartoloměr Cubr – nominace obou dvojic 

          schválena; 

       - šestkový volejbal : termín nominace 12+2 stanoven do 20.5.2019, schválením nominace 

          za PKVS pověřen P.Zeman;                   

     Ú: K.Koloušková a A.Novák, oznámit nominaci, T: 18.05.19     

       - družstva šestkového volejbalu žákyň a žáků i dvojice beachvolejbalu kadetek a kadetů 

          mají zajištěnou přípravu, průběžně plněny úkoly Krajského úřadu Plzeňského kraje, 

          konstatována malá informovanost o činnosti družstva žákyň;    

  

              Ú: K.Koloušková, A.Novák, J.Forejt a M.Takáč, koordinace zajištění přípravy a 

        splnění veškerých náležitostí požadovaných KÚ PK,  T: průběžně do 15.06.19 

       - zajištění výstroje : družstva a beachvolejbalové dvojice budou vybavena reprezentačním 

          oblečením (hráčky a hráči plně na náklady PK, trenéři se spoluúčastí) a 2 sady triček na 

          rozcvičování (budou hráčkám a hráčům ponechána po skončení LODM jako odměna); 

          žákyně (šestky) – zapůjčení 2 sad dresů a trenýrek od TJ Lokomotiva Plzeň za odměnu 

          4.000,- Kč – schváleno; žáci – 2 sady dresů v majetku PKVS;   Ú: J.Pejřil, T: 10.07.19 

       - spoluúčast trenérů při úhradě nákladů reprezentačního oblečení ve výši 500,- Kč/osobu, 

          schváleno proplacení z prostředků PKVS;       

             Ú: J.Pejřil dle dodatečného pokynu KÚ PK, T: 15.06.19  
 

9)   Minivolejbal v barvách, J.Forejt 

      - dohrána krajská kola; pořadatel Sokol Vejprnice jednostranně zrušil turnaj 3.3.2019; 

         poslední kolo proběhlo ve Šťáhlavech (zjištěna svévolná aplikace výkladu pravidel); 

         pro PK na Festivalech minivolejbalu v Jindřichově Hradci 9 míst a v Liberci 3 místa;   

         podklady pro start družstev připraví J. Forejt včetně návrhu nominace dvojic (trojic); 

     Ú: J. Forejt T: 15.05.19  

      - po zkušenostech z uplynulé sezóny nutno stanovit pořadatelům krajských turnajů předem 

         jasná pravidla organizace i dodržování pravidel u jednotlivých kategorií; 



              Ú: J. Forejt T: 30.06.19 

10) Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík 

       - všechny úkoly za uplynulé období splněny; 

       - v uplynulém období proběhly 2 mimořádné porady předsedů KVS s předsedou ČVS a 

          členy SR ČVS k ekonomické problematice bez jasných závěrů a otázce změny věkové 

          hranice dívek;  
 

11) Plnění úkolů OVS-MěVS PK k 15.4.2019, J.Kovařík 

       - splněno písemnou či ústní formou;  
 

12) Informace k podkladům na jednání Výboru ČVS dne 18.5.2019, P.Zeman 

       - hlavní body jednání : zpráva o hospodaření ČVS za rok 2018, návrh rozpočtu ČVS na 

         rok 2019, návrh změn předpisů ČVS, podklady budou předloženy do 13.5.2019,  

         podkladové materiály obdrží pro informaci předsednictvo i KaRK PKVS; 

       - očekáván návrh na jmenování V.Pečinky členem SR ČVS;  
 

13) Různé   

  a) J.Brabec a O.Kust : seznámení s vizí USK Slavia Plzeň k rozvoji chlapeckého volejbalu   

 včetně plánované spolupráce s dalšími kluby Plzeňského kraje včetně : 

- informace o náboru žáků 1. a 2. třídy základních škol;  

- plánovaného návratu 1.ligy mužů do Plzně i soutěží EX-JRI,KTI; 

- záměru zřízení prioritního družstva starších žáků „Plzeňsko“ s možnou podporou 

PKVS zařazením do přípravy KCM včetně finanční a materiální podpory (plánována 

účast v přeboru Prahy);   

- žádosti o spolupráci s Loko Plzeň a SK 15.ZŠ v Plzni ohledně náborů (přípravky); 

- pomoci řešení nedostatečného personálního stavu trenérů USK Slavia Plzeň; 

- zajištění potřebného financování i odměňování trenérů; 

k uvedenému plánována další jednání – zajistí USK Slavia Plzeň;  

 b) O.Kupilík (písemný materiál přednesl P.Zeman) : informace k turnajům Antukového 

 poháru mužů 2019, povinně startují 3 hráči mladší 20-ti let, termíny a pořadatelé : 8.5. 

 USK Slavia Plzeň (přihlášeno 10 družstev) a 22.6. Volejbal Domažlice, PKVS hradí 

 náklady kompletního organizačního zajištění na základě zaslané faktury pořadatele – 

 schváleno;             Ú: J.Pejřil, T: 08.07.19 

  c) P.Zeman : informace o volejbalovém Plzeňském tréninkovém centru mládeže (PTCM) 

       zřízeného městem Plzni, zapojen Nadační fond Volejbal ve spolupráci s TJ Lokomotiva 

       Plzeň (dívčí složka) a USK Slavia Plzeň (chlapecká složka), garantována minimální roční 

 finanční podpora 300.000,- Kč; 

  d) P.Zeman : ČVS stanovil povinné registrování volejbalových klubů do „Rejstříku 

       sportovních organizací“ MŠMT do 25.5.2019, vyžádána součinnost s OVS-MěVS PK a 

       následná kontrola splnění ze strany PKVS do 31.5.2019 (zajistí P.Zeman);     

 e) P. Konopíková : školení trenérů mládeže - kluby budou seznámeny, pozvánka bude 

 zveřejněna na webu PKVS, předpoklad realizace při minimální účasti 15 zájemců, 

 zajištění Školícím centrem ČVS při PKVS;                        Ú: P.Konopíková, T: 31.05.19 

  f) J. Šmíd : podána informace o ukončení činnosti trenéra Aleše Nováka u družstev mládeže 

 Loko Plzeň, nově řešeno nástupem Jindřicha Pavlíka; 

 g) P.Konopíková : oznámení přerušení činnosti plněním mateřských povinností od 2.pol. 

 2019, potřeba náhrady ve funkci předsedy TMK PKVS;        

                   Ú: J.Nový a P.Zeman, T: 17.06.19 

  h) P. Kvarda : k úvaze možnost pořádání ČP - FINAL FOUR 2020 mužů v Plzni;  

  i)  P.Zeman : sjednocení vzhledu webových stránek KVS s předpokladem zajištění ze strany 

 ČVS, za PKVS koordinátorem J.Nový; 



  j) J.Forejt : projekt minivolejbal do škol : opožděné rozdělení míčů, v květnu distribuce trik,    

 zajišťuje J.Forejt; 

  k) J.Forejt : informace o ukončení činnosti ve funkci koordinátora volejbalu PKVS, nutno 

  hledat nástupce od sezóny 2019/20;         Ú: J.Forejt, T: 17.06.19 

  l) L.Nový : informace o poznatcích ze školení trenérů minivolejbalu. 

 

  

 

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 17. června  2019  od  18:30  hodin 

v salonku restaurace Švejk (Plzeň – Bory). 
 

 

 

V Plzni dne 29.4. 2019                              Zapsal:  Jakub Kovařík 

 

 

 


