
Středočeský krajský volejbalový svaz 
Břevnovská 19, 160 00 Praha 6 – Břevnov 

 
Zápis č.2 ze zasedání výboru Středočeského KVS konaného 10.5.2017 v  Praze 

Přítomni: p. Jindřich Licek, Jiří Sloup, Daniel Rosenbaum, Jarmila Sluková, Gabriela Stará, 
Petr Šotola, Pavlína Zoulová 

Omluveni: p. Lukáš Blažek 
Hosté: p. Marek Pakosta, Jiří Popelka 

 
Program:       1. kontrola usnesení 
                        2. informace z ČVS 
                        3. jmenování předsednictva KVS 
                        4. školení rozhodčích III.třídy 
                        5. informace o průběhu mistrovských soutěží 2016-17 
                        6. Memoriál L.Drobného a O.Blažka 
                        7. minivolejbal 2016-17 
                        8. KCM 
                        9. krajský přebor 2017-18 
                       10. plán jednání výboru a předsednicva v roce 2017 
                       11. různé 
 
         

1. kontrola usnesení: 

   
2. informace z ČVS 

Došlo ke stažení kandidátury na fukci předsedy ČVS p.Haníema, Novotným, Maitnerem  
Kandidáty na předsedu ČVS: 
   Marek Pakosta + Jiří Popelka přesdtavili svůj plán vedení ČVS 
 
      3. jmenování předsednictva Stř.KVS 

členové výboru jsou jmenováni členy předsednictva 
Usnesení č. 2/17/V: 
 - výbor jmenoval předsednictvo ve složení : Blažek,Licek,Rosenbaum,Sloup,Sluková,Stará, 
Šotola, Zoulová 
- výbor pověřuje jednotlivé komise ve stávajícím složení k činností do konce soutěžního 
období 

 
4.   školení rozhodčích III.třídy 

Proběhlo školení rozhodčích III.třídy ve Dvoře Královém, absolvovalo 26 frekventantů 
Usnesní č.3/17/V: 
- výbor jmenuje 26 nových rozhodčích III.třídy (viz.seznam) a ukládá KR úvest je na listinu 
rozhodčích  Stř.KVS                                   T:inhed                           Z: J.Licek 
 
             5. informace o průběhu mistrovských soutěžích 2016-17 

 Přeborníci kraje 2016-17: 

muži- VK Tuchlovice                               ženy - TJ Baník Příbram 
mladší žáci - SK Volejbal Kolín               mladší žákyně - TJ Baník Příbram 
starší žáci - Volejbalový klub Příbram     starší žákyně - TJ Kralupy n/Vl. 
kadeti - SK Volejbal Kolín                       kadetky - TJ Baník Příbram 
junioři - titul nebyl udělen                        juniorky - VK Benešovksá 1.volejbalová 
mladší žáci (čtyřky) Kladno volejbal.cz 
Odměny dle rozpisu pro 1. a 2. místo v kategoriích mláděže (viz.tabulka č.1) 
Usnesení č.4/17/V: 
- výbor schválil odměny pro družstva mládeže na 1. a 2. místě a ukládá hospodáři rozeslat 
dotace na oddíly                                   T: ihned                          Z: G.Stará 
 
 



            6.  Memoriál L.Drobného a O.Blažka  

 se koná v Nymburce 20.5.2017 
 
            7.  minivolejbal 2016-17 

 informace o republikových turnají (Karlovy Vary, České Budějovice) 
Krajské finále v Kolíně - zúčastnil se 260dětí (výsledky na VISu) 
 

            8.  KCM 

Olympiáda proběhne v Brně 
  
            9. Krajský přebor 2017-18 

   Změna věkové kategorie žáků v návaznosti na vyšší soutěže. 
   Návrh rozpisů pro všechny kategorie 
    Listina rozhodčích bude po doplnění součástí rozlosování (21.6.2017) 
Usnesení č. 5/17/V:.      
 - výbor schvaluje  "Rozpis krajského přeboru mláděže ve volejbale pro soutěžní období 2017- 
                                                                                                                                                 18" 
 - výbor schvaluje  "Rozpis krajského přeboru dospělých ve volejbale pro soutěžní období             
                                                                                                                                       2017-18" 
          10. plán jednání výboru a předsednictva v roce 2017 

návrh plánu jednání do konce roku 2017 (viz. příloha č.2)                                                                                                 
Usnesení č.6/17/V: 
- výbor schvaluje plán jednání na rok 2017 
 
         11. různé 

 
a)          návrh na spolupráci se Sokolem při školení trenérů III.třídy za strejných podmínek 
pro všechny zájemce                                                                           Z: J.Licek 
b)           příští jednání se koná 21.6.2017 od 17 hodin Snack bar U Dandů 
                                                                                                             Z: J.Sluková 
 
                                                                                                        Jiří Sloup      
                                                                                               předseda Středočeského KVS 
 
 
 
Zapsala: Sluková 
 
 
 
 
 



Příloha č.1

Krajský přebor mládeže 2016-2017

Odměny družstvům mládeže

soutěž částka přeborník částka 2. místo

juniorky VK Benešovská Volleyball Nymburk

junioři 0 Kč nikdo 0 Kč nikdo

kadetky TJ Baník Příbram SK Volejbal Kolín

kadeti SK Volejbal Kolín Kladno volejbal cz

žákyně TJ Kralupy TJ Baník Příbram

žáci VK Příbram SK Volejbal Kolín

REKAPITULACE

VK Benešovská

Volleyball Nymburk

TJ Baník Příbram

SK Volejbal Kolín

Kladno volejbal cz

TJ Kralupy

VK Příbram

C e l k  e m

4 000 Kč 1 000 Kč

4 000 Kč 1 000 Kč

4 000 Kč 1 000 Kč

4 000 Kč 1 000 Kč

4 000 Kč 1 000 Kč

4 000 Kč

1 000 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

1 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

25 000 Kč



Příloha č.2 

Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS 
Plán zasedání výboru KVS a předsednictva KVS v roce 

2017 
 
Stálý pořad řádných jednání výboru:      

předkládá 
   - aktualizace programu jednání      předseda 
KVS 
   - kontrola zápisu z předchozího jednání     sekretář 
KVS 
   - kontrola plnění usnesení z předchozích jednání   předseda 
KVS 
   - odvolací případy        předseda 
DK 
        Hlavní program.                                                                            

        - informace z jednání ČVS a o došlé poště    všichni 
        - informace kontrolní a revizní komise KVS    předseda 
KRK 
        - informace z jednání jednotlivých komisí       předsedové 
komisí 
        - upřesňující návrhy do příštího programu    všichni 
 
 
        1. výbor – 22. března 2017 
    -  volba předsedy KVS na období 2017-2021   předseda vol. 
komise 
    -  schválení sekretáře Stř.KVS na období 2017-2021     předseda 
KVS 
 
 
        1. předsednictvo KVS – 10. května 2017 
     - průběžné informace o mistrovských soutěžích   předseda 
STK 
    - schválení vyplacení odměn pro přeborníky mládeže  předseda 
STK 
    - schválení rozdělení dotací pro družstva mládeže  předseda STK     
    - informace o školení rozhodčích III. třídy                     místopředseda 
TMK 
    - informace o  minivolejbalu                    koordinátot 
MV 
    - zpráva o činnosti KCM, příprava na olympiádu a memoriál předseda 
KM  
    - informace o Memoriálu L. Drobného a O. Blažka                    
místopředseda KVS 
    - informace o přípravě KP 2017-18,schválení rozpisů  předseda 
STK 
 
 
        2. předsednictvo KVS – 21. června 2017 
    - ustavení odborných komisí KVS a jmenování jejich členů předseda 
KVS 
    - dotace na činnost OVS – rozdělení a schválení   předseda 
KVS 
    - KCM na sezónu 2016-17 – návrh a jmenování trenérů  předseda 
KM 



    - závěrečná zpráva a schválení výsledků KP 2012-2013  předseda 
STK 
    - informace o přípravě KP 2017-2018              předseda STK                 
    - listina rozhodčích na sezónu 2017-2018    předseda 
KR 
    . návrh zásad minivolejbalu pro sezónu 2017-2018           koordinátor MV             
        (organizace, kategorie, věkové hranice)   
    - příprava pravidelného hlášení k 30.6.2017                      sekretář 
KVS  
 
        2. výbor KVS a  3. předsednictvo KVS 20. září 2017 

(rozšířeno o předsedy OVS) 
    - zprávy o činnosti OVS za 1. pololetí 2012   předsedové OVS 
    - informace pro OVS                                                                     
předsedové komisí 
    - informace o čerpání finančních prostředků v 1. pololetí 2017 hospodář 
KVS      
    - informace o zahájení a průběhu mistrovských soutěží  předseda 
STK 
    - plnění podmínek rozpisu soutěží                                     
předsedové STK, TMK a KR 
    - krajský minivolejbal 2017-2018       koordinátor MV 
         (schválení rozpisu, financí)            
    - návrh plánu činnosti KCM na 2. pololetí 2017                 trenéři KCM, 
předseda KM 
 
 
        4. předsednictvo KVS – 22. listopadu 2017  
    - informace o čerpání finančních prostředků    hospodář 
KVS 
    - informace o výběru licenční poplatků     hospodář 
KVS 
    - příprava inventury hmotného majetku k 31.12.2018             
hospodář KVS 
    - informace o mistrovských soutěžích     předseda 
STK 
    - informace o krajském minivolejbalu    
 koordinátor MV 
    - informace o činnosti KCM      předseda KM  
    - návrh plánu jednání výboru a předsednictva v roce 2018          
 předseda KVS 
    - přehled o udělených vyznamenáních v rámci KVS v roce 2013 
      a návrh na ocenění v rámci ČVS      předseda 
KSV 
    - jubilea v roce 2018, návrh na ocenění     předseda 
KSV 
    - příprava pravidelného hlášení           sekretář 
KVS  
 
            
Začátek a místo konání každého zasedání bude uvedeno v zápise z 
předcházejícího jednání. 
 
 

  Jiří Sloup 


