
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   

Zápis z 2. jednání 
výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Datum konání a zahájení : pondělí 17. května 2021 od 19:00 hodin  
 

Jednání proběhlo distančně formou on-line video konference. 
Dále v textu uváděno : Plzeňský krajský volejbalový svaz jako PKVS, výbor PKVS dále jen jako 

výbor a kontrolní a revizní komise dále jen jako KaRK.  
 

Účastníci  - výbor : Josef Forejt, David Konečný, Jakub Kovařík, Ondřej Kust,  

    Petr Kvarda, Luboš Nový, Jindřich Pavlík, Radek Petrík,  

    Pavel Zeman 

  - KaRK : Jan Giebl, Jan Hejda, Jaromír Kořenek 
 

  
 

Projednáno :  
 

1)  Plnění úkolů z jednání dne 12.4.2021 č. 1/21, p. Zeman 
    - všechny úkoly byly splněny, případně jsou řešeny samostatnými body tohoto jednání; 

 

2)   Plnění úkolů z valné hromady PKVS, p. Zeman 

    - KaRK, volba předsedy, zvolen Jan Hejda 

    - podpora zvolení Radka Hacaperky členem výboru ČVS, splněno, R.Hacaperka zvolen; 

  

3)   Informace z valné hromady ČVS, p. Zeman 

    - jednání VH ČVS proběhlo 8.5.2021, předsedou ČVS zvolen Marek Pakosta a dále 

       proběhly volby výboru a KaRK ČVS; 

 

4)   Zásady rozpisu mistrovských a nemistrovských soutěží PKVS 2021/2022, p. Kvarda 

    - v písemné podobě předložil Petr Kvarda, bude odesláno družstvům a zveřejněno na webu 

       PKVS;                                           Ú: p. Kvarda, T: 22.05.21 

    - termín pro přihlášky družstev stanoven do 31.5.2021; 

    - upozornění na úpravu věkových kategorií mládeže s plaností pro soutěžní období 2021/22 

       schválenou SR ČVS;  

 

5)   Letní nemistrovské soutěže mládeže, p. Pavlík 

    - předpoklad účasti družstev žákyň ročn. 2006 a 2007 a žáků ročn. 2006, podklady pro start 

      družstev budou zpracovány po konzultaci s pracovníky úseku mládeže ČVS,  

      ekonomické náležitosti účasti družstev budou projednány dodatečně (u KCM budou 

      veškeré náklady hrazeny PKVS);  Ú: p. Pavlík, zajistit potřebné náležitosti, T: 31.05.21 

 

6)   Základní škola volejbalu, p. Pavlík 

    - ze strany ČVS zaslány vstupní informace bez bližších údajů, předpokládána spoluúčast 

      KVS při organizaci a zajištění včetně úhrady části nákladů, schváleno; 



           Ú: pí Pavlíková a p. Pavlík, zpracovat podklady ke spoluúčasti PKVS, T: 31.05.21  

7)   Plán práce PKVS 2021, p. Kovařík 

    - předložen návrh v písemné podobě včetně stanovení termínů, schválen 

                                           Ú: p. Kovařík, zpracovat jako přílohu zápisu, T: 24.05.21 

 

8)   Různé 

a) p. Kvarda : předložen návrh finančního vypořádání vkladů a dalších poplatků v souvislosti 

    s nesehráním mistrovských a nemistrovských soutěží soutěžního období 2020/21 (mimo 

    KP žen II.tř.), schváleno; 

b) p. Kvarda : předběžný návrh dohrání 2. poloviny KP žen II. třídy v červnu 2021, systém 

    bude určen dle vývoje rozvolňování současných opatření; v případě související úpravy 

    rozpisu soutěže a podmínek startu pověřena STK zpracováním potřebných náležitostí 

    restartu této soutěže, schváleno;                    Ú: p. Kvarda, T: 30.05.21    

                          Ú: p. Kovařík, dle vývoje situace zajistit delegace rozhodčích, T: 31.05.21 

c) p. Kvarda : informace o schválení nového znění pravidel volejbalu a SŘV s platností 

    od 1.7.202; k výkladu pravidel předpokládáno uspořádání semináře KR ČVS; 

d) p. Zeman : harmonogram oslav 100 let Českého volejbalu organizovaného PKVS, podána 

    žádost o finanční příspěvek ČVS ve výši 50.000,- Kč; ve dnech 29.8.-16.9. se bude konat 

    ve spolupráci s ČVS výstava v mázhausu Radnice města Plzně s vernisáží v pondělí 30.8., 

    dne 8.9. proběhne setkání s volejbalovými jubilanty roků 2020 a 2021 a osobnostmi 

    Plzeňského kraje; dále ve dnech 4.-5.9. se v Městské sportovní hale budou konat turnaje 

    VC Plzně kategorií žákyň a juniorek (obdobný turnaj projednáván pro chlapeckou složku).  

 

     

 

 Příští  jednání  výboru  PKVS  se  koná ve Starém Plzenci  v  pondělí 21. června 2021  

od  18:30 hodin (místo konání zajistí p. Kvarda). 
 

 

 

V Plzni dne 17. května 2021        Jakub Kovařík  

          sekretář PKVS  


