
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

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

   

 Z á pi s   č .  3 /2 0   z e   schůze  Předsednictva  PKVS  

konané ve Starém Plzenci dne 21.  září  2020  
 

Účastníci :  Josef Forejt, Jakub Kovařík, Petr Kvarda, Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman

  

Hosté :   KaRK – Jaromír Kořenek, Jan Hejda                       

Omluveni :    Luboš Nový, Ondřej Kupilík, Petra Pavlíková, Jiří Pejřil  

 Jan Giebl (KaRK)   

 
1)   Plnění úkolů ze schůze dne 1.6.2020 č. 2/20, p. Zeman 
   - trvá úkol č. 2) : vyplacení odměn za postup a účast v soutěžích ČVS družstvům Volejbal 

         Domažlice (ženy), SKV Klatovy (juniorky) a Sokol Vejprnice (kadetky); 

              Ú: p. Kvarda a p. Pejřil, T: 30.09.20 

      - zrušen úkol č. 5) : plánovaný praktický seminář mladých rozhodčích se nekonal 

         z důvodu nezájmu pozvaných;    

    - všechny ostatní úkoly byly splněny nebo jsou součástí projednávaného programu; 
 

Projednáno : 
 

2)   Závěrečná zpráva o mistrovských soutěžích 2019/2020, p. Kvarda 

      - zpracována, schválena a zveřejněna na webu PKVS 
 

3)   Informace k zajištění soutěží 2020/2021 dospělých a mládeže, p. Kvarda 

      - v srpnu vydán Rozpis mistrovských soutěží; 

      - KP dospělých kompletně zajištěn, probíhá II. třída žen (září – říjen), I. třída zahajuje 

        31. října 2020; 

      - KP mládeže proběhne tradiční turnajovou formou, všechny náležitosti zajištěny, 

        P-ZKYM-6 rozšířeny o BVC Chodov, zahájení soutěží 27.9.2020; 

      - nemistrovské turnaje poháru žákyň startují 10. října 2020 za účasti 12 družstev; 

      - dle metodiky ČVS zpracován pokyn PKVS k řešení možných opatření v souvislosti 

        s nákazou „Covid-19“ u mistrovských soutěží, schválen; 

                  Ú: p. Kvarda a p. Kovařík, zaslat všem účastníkům soutěží PKVS, T: 30.09.20 

    

4)   Informace o hospodaření + prognóza čerpání FP z ČVS, p. Pejřil a p. Zeman 

      - podána informace o výši prostředků na jednotlivých účtech, vzata na vědomí; 

 Stavy účtů a pokladny k 20.9.2020 : 

 * běžný účet     102 392,14 

 * spořící účet    668 812,86 

 * pokladna (hotovost)       5 268,00 

 * VIS banka                2 000,00 

    celkem  778 473,00  

 * z toho již obdržené FP z ČVS  265 000,00 

 * „volné“ prostředky PKVS  513 473,00 

      - předložena prognóza čerpání FP z ČVS do konce roku 2020, schválena s upřesněním 

        možností čerpání v programech TALENT a ORGANIZACE SPORTU, průběžná 
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        informace bude podána na dalším jednání předsednictva; 

                    Ú: p. Pejřil a p. Zeman, průběžná informace, T: 22.1.2020 

5)   Podpora činnosti družstev mládeže v soutěžích PKVS, p. Zeman 

      - projednán koncepční materiál finanční podpory činnosti klubů – oddílů, jejichž družstva 

        startují v KP mládeže, včetně podmínek zajištění, schváleno; 

      - bude zpracován pokyn k čerpání finanční podpory pro kluby – oddíly; 

         Ú: p. Pejřil a p. Zeman, T: 29.09.2020 

          Ú: p. Kvarda, zaslat pokyn družstvům KP mládeže, T: 30.09.20 
 

6)   Plnění úkolů z ČVS, p. Kovařík 

      - všechny úkoly v daném období splněny; 
 

7)   Plnění úkolů OVS-MěVS, p. Kovařík 

      - potřebné náležitosti průběžně plněny; 
 

8)   Minivolejbal v barvách, p. Forejt 

      - v sezóně 2020/21 proběhne 5 krajských kol, do aktivity seriálu minivolejbalu zapojeny 

        pravidelné turnaje mladšího žactva (modrá barva) a MěVS PM (čtyřky - modrá barva); 

      - schváleno zakoupení 40 ks míčů BV5541S a 25 ks míčů BV5651S pro kluby; 

        Ú: p. Forejt, zpracování rozdělovníku a zajištění distribuce míčů, T: 16.10.20  
 

9)   Školení trenérů III. třídy, p. Pavlíková (písemně) a p. Zeman 

      - školení se koná v termínech 13.-15.11. a 28.-29.11.2020 v Krašovská aktivity centrum, 

        kompletně zajišťuje p. Pavlíková ve spolupráci se Školícím centrem ČVS, zatím 

        přihlášeno 38 frekventantů, v řešení zajištění lektorů a jejich případné odměny nad rámec 

        financování z ČVS;                  Ú: p. Pavlíková, T: 31.10.20 

      - potřeba kontroly úhrady účastnických poplatků frekventantů na účtu PKVS; 

                            Ú: p. Pejřil, T: 30.09.20 
 

10) Jmenování 2 rozhodčích II. třídy, p. Kovařík 

      - vzhledem k jarním omezením „Covid-19“ nebylo uspořádáno plánované školení 

         rozhodčích II. a III. třídy, v mimořádném režimu uspořádala KR PKVS pouze školení  

         II. třídy v Plzni ve dnech 5.-6.9. a 19.-20.9.2020 pro 2 frekventanty : Barbora Bílková 

        (nar. 17.6.2002) a Martin Cihlář (nar. 9.3.2002), oba absolvovali úspěšně; lektory školení 

         byli Jakub Kovařík a Pavel Zeman, schválena jejich odměna za zajištění a provedení 

         školení; 

      - na základě návrhu KR PKVS jmenuje předsednictvo Barboru Bílkovou a Martina 

        Cihláře rozhodčími II. třídy;  

        Ú: p. Kovařík, zajistit potřebnou administrativu jmenování rozhodčích, T: 30.09.20 
 

11) Školení v roce 2021, p. Zeman 

      - v roce 2021 není plánováno školení trenérů III. třídy, školení rozhodčích II. a III. třídy 

        bude vypsáno;                                                    Ú: p. Kovařík, T: předběžně 31.12.2020 
 

12) Zajištění setkání s jubilanty, p. Kovařík 

      - plánováno v termínu 18.11.2020, předpokládaným místem konání salonek restaurantu 

        Švejk (Plzeň-Bory); 

      - návrh : odměna pro jubilanty „80“ (Jana Myslíková a Jiří Buriánek) každému 4.000,- Kč, 

        schváleno, pro ostatní věcné dary                    Ú: p. Mertins, T: 16.11.20 

      - zajištění pozvání jubilantů a osobností „80+“                          Ú: p. Kovařík, T: 30.10.20 
 

13) Změna statutu PKVS z OJ ČVS na pobočný spolek ČVS, p. Zeman 

      - ustavení pobočného spolku schváleno Výborem ČVS dne 27.6.2020 s platností 

        od 1.1.2021, potřebné veškeré podklady předány na sekretariát ČVS (zajišťuje potřebnou  



        administrativu zřízení pobočného spolku);  

       Ú: p. Zeman, zajistit potřebnou součinnost, T: průběžně 22.10.10 
 

14) Závěry z jednání mimořádné konference a výboru PKVS, p. Zeman 

      - proběhlo v náhradním termínu 15.6.2020, zadané úkoly průběžně plněny 

15) Informace z jednání výboru ČVS 

      - jednání proběhlo v náhradním termínu 27.6.2020, zápis a usnesení zveřejněny na webu 

       ČVS, schváleny úpravy směrnic navazující na platnost nových Stanov ČVS;  
 

16) Různé 

a) p. Zeman : informace o kvalifikaci na AM ČR ve dnech 5.-6.10.2020 (ZČU Plzeň)  

    a o Vysokoškolské a Středoškolské lize v Plzni v sezóně 2020/21 formou 4 turnajů  

    v plzeňské Městské sportovní hale, KR PKVS zajistí delegaci rozhodčích (náklady hradí 

    pořadatelé);  

b) p. Zeman : termíny setkání předsedů KVS s předsedou ČVS v pátek 23.10.2020 a jednání 

    Výboru ČVS v sobotu 24.10.20; 

c) p. Zeman : k oslavám 100 let Českého volejbalu v roce 2021 očekávány informace z ČVS, 

    v rámci PKVS probíhá příprava s využitím nabídky pí Moravcové (domlouvaná osobní 

    návštěva); 

d) p. Zeman : počátkem září 2020 proběhly oslavy 90-ti let volejbalu v Kralovicích, k tomuto 

    výročí patří VK Kralovice zasloužená gratulace !  

e) p. Šmíd : pozvánka na utkání 2. kola ČP žen „Lokomotiva Plzeň – Dukla Liberec“  

    ve  středu 7.10.2020 od 19 hodin;  

f) p. Forejt : ve dnech 19.-20.9.2020 proběhla v Plzni kvalifikace ČP žákyň, družstva 

    Lokomotivy Plzeň a SK 15. ZŠ v Plzni postoupila do prvé osmičky v rámci ČR; 

g) p. Forejt : upozornění na problém s vytvářením soupisek ve VIS z pohledu mistrovských 

    soutěží a nemistrovského ČP mládeže, vysvětlení poskytl p. Kvarda; 

e) p. Zeman : na setkání jubilantů na úrovni ČVS pozváni pí Jana Myslíková, pí Miroslava 

    Nohovcová a p. Jaroslav Sýkora, další pozvaný p. Jiří Buriánek se omluvil ze zdravotních 

    důvodů; 

f) p. Zeman : návrh zakoupení 80 ks míčů BV5591S (30 pro KCM, 30 pro vybrané kluby - 

    - oddíly pečující o mládež, 20 pro potřebu PKVS+MěVS), schváleno; 

g) p. Zeman : v závěru července t.r. byla předsedům OVS-MěVS odeslána „Metodika 

    finanční podpory OVS-MěVS v roce 2020“ s požadavkem na zaslání pokladů k čerpání 

    nákladů na akce mládeže do 24.8.2020; reakce : žádné požadavky KT a RO, neurčitý 

    požadavek bez podkladů PS, DO žádost o úhradu triček pro seriál turnajů „Naděje“, MěVS 

    a TC řešeny v rámci hospodaření PKVS; návrh : uhradit OVS DO trička ve výši cca 

    10.000,- Kč, schváleno   Ú: p. Pejřil, úhrada faktury DO po jejím obdržení, T: 15.10.20     

 

 

Příští  schůze  předsednictva  PKVS  se  koná  v  pondělí 23. listopadu 2020  od  18:30 

hodin, místo konání bude upřesněno dodatečně. 
 

 

 

Ve Starém Plzenci dne 21.9.2020                           Zapsal:  Jakub Kovařík 


