
                P r a ž s k ý    v o l e j b a l o v ý     s v a z 
Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6 - tel: 245 006 216, e-mail: praha@volejbal.cz 

 

           Z Á P I S č. 6 
            ze schůze předsednictva Pražského volejbalového svazu dne 24. dubna 2018 

            ========================================================== 
 

Účastníci jednání: Dvořák Daniel, Lébl Jakub, Olšiak Jiří, Strnad Jakub, Vaiglová Dana, 

Vosecký Petr 
 

Omluveni:  Činátl René, Mráz Alexandr, Neumann Jindřich,  
 

Řídící jednání:  Olšiak Jiří 
 

Program: 

1/ Kontrola zápisu č. 7 výboru PVS                   Ú – Olšiak J. 

2/ Zhodnocení 13. mimořádné konference PVS                Ú – Olšiak J. 

3/ Projekty PVS 2018                                                           Ú – Olšiak J., Lébl J. 

4/ Zhodnocení soutěží mládeže PVS 2017/18                     Ú – Dvořák D. 

5/ Příprava jarní části soutěží dospělých PVS 2017/18     Ú – Vosecký P. 

6) Příprava družstev KCM na Memoriály 2018               Ú – Dvořák D., Černý J. 

7) Příprava na 13. mimořádnou konferenci ČVS             Ú – Olšiak J. 

8/ Různé 
               

Schůzi předsednictva zahájil a v průběhu řídil Jiří Olšiak, předseda PVS. Program byl schválen. 
 

 

Ad 1/ Kontrola zápisu ze 7. výboru PVS 

Předseda svazu provedl kontrolu zápisu ze 7. zasedání výboru PVS dne 20.3.2018. 

Všechna přijatá usnesení byla splněna.  

Usnesení: výbor  PVS 

b e r e   n a   v ě d o m í    kontrolu zápisu ze  7. výboru PVS dne 20.3.2018, provedenou 

          předsedou PVS J. Olšiakem 

 

 

Ad 2/ Zhodnocení 13. mimořádné konference PVS 

Předseda svazu J. Olšiak proved stručné zhodnocení 13. mimořádné konference PVS dne 

16.4.2018, jejíž průběh a závěry považuje za úspěšné. Oficiální dokumenty z konference byly 

předány Českému volejbalovému svazu včetně stanoviska PVS k návrhu nových stanov ČVS, 

schválených delegáty konference (dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu). Předseda poděkoval 

všem, kteří se na organizaci a průběhu konference PVS podíleli. Před konáním 13. Mimořádné 

conference ČVS dne 13.5.2018 se uskuteční porada (32) delegátů hl.m. Prahy. Pozvánky budou 

včas zaslány. 

Usnesení: předsednictvo PVS       

1.  s c h v a l u j e       zhodnocení 13. mimořádné konference PVS 2018,  

                                    provedené předsedou svazu J. Olšiakem 
        

2. u k l á d á  a) svolat poradu delegátů 13. mimořádné konference ČVS z Prahy 

               T: 13.5.2018   Odpovídá: J. Olšiak 
    

       b) zveřejnit zprávu o průběhu a výsledcích konference PVS na webu PVS 

               T: ihned    Odpovídá: P. Vosecký 
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Ad 3/ Projekty PVS 2018        

Předseda PVS J. Olšiak ústně informoval o stavu příprav projektů PVS na rok 2018, které byly 

podány formou žádostí o grant hl.m. Prahy na ropk 2018: 

1) Projekt podpory a rozvoje mládežnického volejbalu na r. 2018-19 v Programu I. hl.m. Prahy 

    Projekt PVS byl ve stanoveném termínu předán Magistrátu hl.m. Prahy. 

2) Týden otevřených dveří pražského volejbalu 2018 – projekt organizačně i mediálně připraven  

     ve spolupráci PVS se 4 šestkovými a 4 beachvolejbalovými kluby (v rámci Prahy sportovní!) 

     a bude realizován v týdnu od 9. – 12. 5.2018. PVS musí zajistit spoluúčast 40% nákladů pro- 

     jektu tak, aby zainteresované Kluby náklady spoluúčasti nehradily. 

Projekty podané k ČVS na základě výzvy: 

3) Výkonnostní sport 

4) Pražská junior beachliga 

4) Velké ceny Prahy mládeže 2018 

Diskuze: Lébl, Vaiglová, Dvořák, Olšiak.        
 

Usnesení:   předsednictvo PVS   

b e r e   n a   v ě d o m í   informace předsedy PVS J. Olšiaka včetně závěrů diskuze    

    členů předsednictva k projednávané problematice 

 

 

Ad 4/ Zhodnocení soutěží mládeže PVS 2017/18                    

Předseda komise mládeže PVS D. Dvořák zhodnotil průběh soutěží mládeže PVS 2017/118 

kladně. Soutěží se letos zúčastnilo 134 družstev, průběh byl prakticky bezproblémový, nepočítaje 

starosti s přípravou a organizací některých turnajů skupin při známém nedostatku vhodných 

tělocvičen.. Závěry všech soutěžních kategorií proběhly za účasti představitelů PVS.  

Pokud se týká akcí v 1. pololetí r. 2018, na programu měsíce května je Velká cena Prahy žáků, 

dne 17.6.2018 se bude konat Superfinále Pražské junior beachligy v areálu BK Ládví. 

VC Prahy juniorů a kadetů v 1. zářijovém víkendu zahajuje nové soutěžní období.  

Vzhledem k tomu, že i v této době stále ještě není k dispozici Sportovní kalendář ČVS, není 

možné sestavit harmonogramy soutěží mládeže PVS 2018/19! Komise mládeže PVS 

 

Usnesení: předsednictvo PVS    

1. s c h v a l u j e        zhodnocení soutěží mládeže PVS 2017/18 a další informace, přednesené 

    předsedou KM  PVS D. Dvořákem  
 

2. u k l á d á                 připravit zásady soutěží mládeže PVS 2018/19 včetně  harrmonogramů  

  soutěží mládeže 2018/19 – chlapci a dívky 

  T: 31.5.2018  Odpovídá: D. Dvořák 

 

 

Ad 5/ Příprava jarní části soutěží dospělých PVS 2017/18                    

Předseda sportovně-technické komise PVS P. Vosecký informoval o dokončení příprav jarní 

části soutěží dospělých. Podstatné v tomto smyslu bylo, že se podařilo zohlednit zbývající 

dohody družstev o náhradních termínech odložených utkání z podzimu 2017 a zejména 

s předstihem vypracovat delegaci rozhodčích na všechny soutěžní skupiny – jaro 2018, za což 

patří díky předsedovi KR R. Činátlovi. Soutěžní dokumenty – Adresáře družstev s termínovými 

kalendáři byly včas rozeslány všem družstvům a skupině rozhodčích, kteří nedisponují e-mailem. 
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Usnesení: předsednictvo PVS    

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

    Informaci o přípravě jarní části soutěží dospělých PVS 2017/18, přednesenou předsedou 

    STK PVS P. Voseckým  
 

 

Ad 6/ Příprava družstev KCM na Memoriály 2018              

Informaci přednsel předseda komise mládeže PVS D. Dvořák. Obě družstva absolvovala všech- 

ny plánované výcvikové srazy, nyní jsou týmy ve stadiu posledních příprav před odjezdem na 

Memoriály 2018, které se konají v termínu 1. – 3. 6.2018: chlapci – pořadatel TJ Nový Jičín, 

dívky – pořadatel ŠSK Bílovec (obě místa konání Moravskoslezský kraj). Poslední sraz chlapci – 

15.5.2018, pak účast na kontrolním turnaji v Kolíně. Dívky – poslední sraz 14.5.2018. Vyřizují 

se potřebné náležitosti družstev a hráčů, hráček, omluvenyk do školy, zdravotní potvrzení apod. 

Problémem je způsob dopravy, přednost kvůli značné vzdálenosti bude mít přeprava vlakem, 

otázkou zůstává možnost optimální dopravy po městě v případě dívek v Bílovci, neboť 

ubytování je plánováno mimo centrum města, kde je sportovní hala. Výkonnostní cíle družstev: 

do 6. místa! 

Diskuze: Lébl, Olšiak, Vosecký 
 

Usnesení: předsednictvo PVS    

1. b e r e  n a   v ě d o m í 

    přípravu účasti družstev chlapců a dívek KCM Praha 2018 na turnajích Memoriálů R. Myslíka  

    a M. Kafky 2018 v Novém Jičíně, resp. v Bílovci, přednesenou D. Dvořákem  
 

2. u k l á d á              a) připravit potřebné náležitosti k zajištění účasti družstev KCM Praha  

    na Memoriálech 2018 včetně dopravy družstev do místa konání a zpět 

    T: do 31.5.2018  Odpovídají: D. Dvořák a J. Černý 
 

b) provést zhodnocení výcvikového roku a účasti družstev KCM Praha      

    2018 na Memoriálech včetně výsledků a předložit výboru PVS 

   T: 26.6.2018  Odpovídají: D. Dvořák a J. Černý 

 

 

Ad 7/ Příprava na 13. mimořádnou konferenci ČVS 2018              

Úvodní slovo k tématu přednesl předseda PVS J. Olšiak. Informoval stručně o souvislostech, 

které budou vyžadovat koordinovaný postup. Počet 32 delegátů z hl.m. Prahy předpokládá 

uskutečnění  krátké pracovní porady před zahájením konference ČVS. 

Diskuze: Lébl, Vosecký, Vaiglová,  

 

Usnesení:   předsednictvo PVS   

b e r e   n a   v ě d o m í   informace předsedy PVS J. Olšiaka o přípravě delegace PVS  

     na 13. mimořádnou konferenci ČVS 2018 ke stanovám ČVS 

     včetně možnosti uspořádat krátkou pracovní poradu delegátů   
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Ad 8/ R ů z n é 

 

1. Olšiak J.: informoval, že se konala valná hromada SK Španielky Řepy, na které odstoupili 

    členové dosavadního výboru J. Honzík, L. Hron a J. Poláček. Zvolen byl nový výbor ve slo- 

    žení: M. Šauer – předseda a členové – L. Malinkovičová, Z. Vaníčková. Klub byl letos vyřa- 

    zen z účasti na Projektu PVS … 2018 z důvodů netransparentního financování . 

 

2. Vaiglová D.: dotaz na letošní školení trenérů III. třídy a možnosti zajištění vlastními kvalit- 

     ními lektory. Má pocit, že někteří dosavadní pražští přednášející už nemají požadovanou  

     kvalitu zejména s ohledem na současné trendy. Podrobuje praxi v pořádání školení kritice  

     (např. nevhodnost zvolených termínů, jejich změny po vyhlášení školení apod.). Požaduje  

     vypracovat přehled lektorů školení trenérů PVS k projednání v předsednictvu. Odpověď 

     na některé otázky poskytl P. Vosecký. 

     Diskuze: Olšiak, Vaiglová, Lébl, Vosecký. 

 

3. Lébl J.: informuje, že v termínu 15. – 16. září 2018 připravuje mezinárodní turnaj mládeže  

    ve věkových kategoriích U12, U14, U16 a U18 a požaduje garanci odborných komisí PVS,  

    aby v uvedeném termínu nebyla konána svazová akce ve stejných věkových kategoriích na  

    území hl.m. Prahy. Reakce D. Dvořáka a D. Vaiglové zohledňuje fakt, že dosud není zpraco- 

    ván Sportovní kalendář ČVS, ale v tomto termínu se obvykle konají kvalifikace do soutěží 

    Českého poháru žactva resp. kadetů/ek/. Akci pořádené J. Léblem by nemělo vadit. 

    Diskuze: Dvořák, Vaiglová, Vosecký, Olšiak, lébl. 

   

    Usnesení: výbor PVS    

    1) bere na vědomí  informace č. 1 – 3 bodu Různé 
 

    2) u k l á d á           předsedovi metodické komise R. Vorálkovi vypracovat přehled  

   sboru lektorů přednášejících na školení trenérů III. třídy v Praze 

   a předložit k projednání předsednictvu PVS 

                  T: 29.5.2018  Odpovídá: R. Vorálek 

 

5. Schůzová činnost PVS: 
    a) 13. mimořádná konference ČVS – 13. 5. 2018 od 10 hodin v hotelu Pyramida, sraz delegátů 

        předpokládán v 8:30 hodin tamtéž. 

 

    b) zasedání výboru PVS  – 8. výbor PVS / 26.6.2018) 

 

    c) předsednictva PVS  –7. P-PVS / 29.5.2018. 

 

 

 

Zapsal: P. Vosecký, místopředseda PVS                                  

 


