
Pardubický krajský volejbalový svaz  

Z Á P I S č. 2 / 2021 
ze zasedání výboru KVS dne 19.5. 2021 

 

Přítomni:   Pavlíček, Sezemská, Talacková, Půža, Šámal, Tomiška, Roudenský, Vašina, Motl 

                           

Omluveni:  Švihelová, Forman 

 

Hosté :  

 

Neomluveni : 0 

 

Kontrola zápisu :  splněno 

 

Nesplněné body:  

            

  Dnešní zasedání: program viz plán 

 

8. Soutěže KP II. tř. M + Ž – výbor souhlasí s pokračováním soutěže. J. Motl zašle vedoucím družstev 

informaci o pokračování soutěže.  

 

 

9. Průběh soutěží mládeže –  přednesla M. Sezemská.  

          Mládežnické soutěže 2020 – 2021 byly zrušeny, KM proto připravila na měsíce 05-06/2021 následující  

          akce : 

a) Přípravné turnaje v žákovských kategoriích 

b) Kvalifikační turnaje ročníků 2006,2007,2008,2009 pro neoficiální LMČR na antuce ( ve spolupráci 

s ČVS ) 

c) Tréninková odpoledne ( Obnovená škola volejbalu ) ročníků 2008 – 2011 za účasti reprezentačních 

trenérů ( ve spolupráci s ČVS ). 

Nabídku dostaly všechny oddíly v kraji, účast oddílů dle zájmu a aktuálních možností. 

V současnosti se jednotlivé akce uskutečňují. Zároveň jsou aktuálně prováděny změny a úpravy 

v souvislosti s nestálostí počasí a hygienickými a epidemiologickými nařízeními. 

 

 

10. Schválení rozpisu soutěží mládeže.  

Návrh Rozpisu soutěží mládeže pro období 2021 – 2022 dostali členové výboru k připomínkování. Po 

diskuzi byly provedeny menší úpravy. Rozpis soutěží mládeže byl následně výborem schválen. Sekretář 

zajistí uložení na web KVS. 

 

11. Rozpis soutěží KP I. a II. tř. mužů a žen připraví J. Motl do konce května a zašle vedoucím družstev. 

Sekretář zajistí uložení na web KVS. 

 

12. Plán zasedání výboru PA KVS na II. pololetí byl předložen členům výboru k připomínkování. Po 

doplnění byl plán výborem schválen. Sekretář zašle všem členům výboru a KRK a zajistí uložení na web 

PA KVS. 

 

13. KCM : činnost v kategorii dívek i chlapců bude obnovena v září 2021. Cílovou akcí bude pro KCM 

odložená LODM. Uskuteční se v Olomouckém kraji, zúčastní se chlapci ročníku 2007 a mladší, dívky 

2008 a mladší. 

 

 

 

 

 

  



Různé :  

 

1. M. Roudenský seznámil přítomné s přehledem jubilantů v roce 2021 – F. Húbl – 70 let, J. Veselík 80 

let. 

Celkový přehled doplněný o návrhy z oddílů připraví M. Roudenský a L. Vašina na jednání výboru 

16.6. 2021. 

2. 100 let volejbalu – informaci podala M. Sezemská : 

a) lze objednat odznaky, tužky a medaile 

b) možnost objednat putovní výstavu ke 100 letům volejbalu. 

Obojí lze objednat na vlastní náklady oddílů u A. Mráze ( sasa@avlka.cz ). 

3. Školení trenérů a rozhodčích PA kraje se v letošním roce nebude konat. 

4. Vrácení LPD družstvům za sezonu 2020 – 2021 na účty jednotlivých oddílů provede I. Talacková do 

konce května 2021. 

5. Sekretář  zpracuje přehled počtu družstev dospělých a mládeže ( F9 ) a zašle na ČVS – červen 2021. 

 

Přílohy : 

1. Plán zasedání výboru na II. pololetí 2021 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Svitavy     19.5. 2021  

 
Vladislav Pavlíček, sekretář PA KVS 

     . 

 

  

          

mailto:sasa@avlka.cz

