
Pardubický krajský volejbalový svaz  

Z Á P I S č. 19 / 2023 
ze zasedání výboru KVS dne 18.1. 2023 

 

Přítomni:   Pavlíček, Sezemská, Talacková,  Šámal, Půža, Roudenský, Forman 

                           

Omluveni:   Vašina,  Švihelová, Tomiška, Motl 

 

Hosté :  

 

Neomluveni : 0 

 

Kontrola zápisu :  úkoly z 18/22 splněny 

 

Nesplněné body:  

            

  Dnešní zasedání: dle programu 

 

    133.  KP I. M+Z – soutěže probíhají bez problémů, chybějící zápasy ( prosinec 2022 ) dohrány. 

             Na základě sdělení předsedkyně PA KVS M. Sezemské, která prověřila námitky J. Motla ( zásahy do 

             VISu – soutěže KP. 1 – M ). Dle sdělení generálního sekretáře ing. Ira nemá nikdo z členů výboru PA  

             KVS oprávnění k zásahům do VISu PA-M1 kromě vedoucího soutěže J. Motla. 

 

    134.  Soutěže mládeže – ukončena soutěž PA-U14 Z – TR1 k 15.1.2023. Pohár, medaile a míč pro vítěze  

             předala M. Sezemská spolu se senátorem P. Fialou. 

             Ostatní soutěže probíhají dle rozpisu – výsledky jsou na VISu. 

 

    135.  Pohár KVS 2023 – přihlášeno 6 družstev mužů a 5 družstev žen. 

             Semifinále 19.2. 2023 ve Chvaleticích – 6 družstev mužů, do finále postupují první 4 družstva. 

             Rozhodčí : Sobotka, Pavlíček, Roudenský, Stehlík. 

             Semifinále 26.2. 2023 ve Chvaleticích -  družstev žen, do finále postupují první 4 družstva. 

             Rozhodčí : Sobotka, Pavlíček, Roudenský. 

             Ostatní informace rozeslal M. Roudenský všem zúčastněným družstvům.          

 

    136.  Plán školení rozhodčích a trenérů – budou projednány na únorovém zasedání výboru PA KVS. 

 

    137.  KCM – dívky – příprava probíhá dle plánu,  

                       -  chlapci – zprávu předložil P. Sezemský. Úvodní výběrový  kemp – 17.11. 2022 ( 17 hráčů ),  

             turnaj HK 27.12. 2022 ( 11 hráčů ) – umístění na 2. a 4. místě. 

 

    138.  Termínovník ČVS 22 - 23 – plnění dle rozpisu. 

 

    139.  Jubilea v roce 2023 : J. Kociánová – 60 let, M. Sezemská – 75 let. Výbor odsouhlasil dárkový balíček a  

             květiny.   

 

     140. Informace o svolání VH PA KVS byla rozeslána předsedům OVS našeho kraje. 

 

 

    . 

 

Různé :  

 

1. Info ze schůzky předsedů KVS s předsedou ČVS 18.1. 2023 ( on- line ) 

- NSA: aktuální stav, programy, vyúčtování 2022, žádosti 2023, personální problémy, 

- ČVS neplánuje změny v celostátních soutěžích včetně kategorií, 



- R. Činátl ( komise rozhodčích ČVS ) : nedostatek rozhodčích pro celostátní soutěže, 3 programy 

výchovy rozhodčích, příspěvky na výchovu rozhodčích v krajích, 

- LODM 2024 – jižní Čechy : v kolektivních sportech omezená účast ve volejbalu –  šestkový pouze 

chlapci ( dívky nebudou startovat ), BV 1 družstvo chlapci a 1 družstvo dívky. 

 

Výbor PA KVS zásadně nesouhlasí s vyřazením kategorie dívek. Žádáme o zajištění náhradní 

akce pro dívčí KCM. 

 

 

 

 

  

Termín zasedání výboru KVS bude 15.2. 2023 ve Svitavách. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Pardubice     18.1. 2023  

 
Vladislav Pavlíček, sekretář PA KVS 

     . 

 

  

          


