
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   

Zápis ze 3. jednání 
výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Místo, datum konání a zahájení : Starý Plzenec, pondělí 21. června 2021 od 18:30 hodin  
 

Dále v textu uváděno : Plzeňský krajský volejbalový svaz jako PKVS, výbor PKVS jako výbor a kontrolní a 

revizní komise jako KaRK.  
 

Účastníci  - výbor : Josef Forejt, Jakub Kovařík, Ondřej Kust, Petr Kvarda,  

    Jindřich Pavlík, Radek Petrík, Pavel Zeman, David Konečný; 

omluven Luboš Nový 

  - KaRK : Jan Hejda; omluveni Jan Giebl, Jaromír Kořenek 

  - host :  Radek Hacaperka, člen výboru ČVS 
 

Projednáno :  
 

1)   Plnění úkolů z jednání dne 17.5.2021 č. 2/21, p. Zeman 
    - všechny úkoly byly splněny, případně jsou řešeny samostatnými body tohoto jednání; 

    - poznámka k bodu č. 8/b) – dohrání soutěže P-Z-2-A,B : z důvodu nepříznivého vývoje 

      rozvolnění „covid“ nebyla 2. polovina restartována a obě skupiny byly ukončeny; 
 

2)   Informace o hospodaření, P.Zeman 

    - podána informace o stavu účtu (obdržena částka FP z ČVS na činnost PKVS ve výši 

      215.000,- Kč, z toho 115.000,- Kč na „talent“ a 100.000,- Kč na „organizační zajištění),  

      z důvodu omezené činnosti v „období Covid“ zatím malé čerpání prostředků; 

    - k 30.6.2021 bude zpracována zpráva o hospodaření PKVS za 1. pololetí 2021 

                 Ú: J.Kovařík a P.Zeman, zaslat informaci členům výboru a KaRK, T: 31.07.21 

   

3)   Rozpis mistrovských a nemistrovských soutěží PKVS 2021/2022, P.Kvarda 

     - podána informace o přípravě a vyhotovení „Rozpisu“, konečným zpracováním pověřena 

       STK, schváleno; 

     - předložen přehled přihlášených družstev do soutěží 2021/22 včetně návrhu herních 

       systémů a termínů konání jednotlivých soutěží, schváleno; 

     - pro kategorií starších a mladších žáků z důvodu malého počtu přihlášených družstev 

       nejsou vypsány krajské soutěže, v jednání možnosti startů v krajích Jihočeském  

       a Středočeském; 

    - v přípravě návrh finanční podpory pořadatelům soutěží mládeže a družstvům mladších 

       a starších žáků v případě jejich startu v dalších krajích; 

            Ú: J.Kovařík a P.Zeman, T: 31.07.21  

        

4)   Harmonogram zajištění mistrovských a nemistrovských soutěží 2021/2022, P.Kvarda 

     - předložen návrh harmonogramu zajištění soutěží 2021/22, schválen; 

       Ú: P.Kvarda - zajistit a zveřejnit rozlosování soutěží, T: 07.07.21  

        - zpracovat konečné znění „Rozpisu“, zaslat družstvům a zveřejnit 

                                na webu PKVS, T: 31.07.21 

       Ú: J.Kovařík - zaslat konečné znění Rozpisu rozhodčím listiny PKVS, T: 31.07.21 

         - zajistit delegaci rozhodčích na jednotlivé soutěže, 



                    T: P-Z-2 do 22.08.21, ostatní soutěže do 20.09.21  

5)   Minivolejbal v barvách 2021/22, J.Forejt 

     - podána informace o zajištění 5 krajských kol všech „barev“ dívek a chlapců, systém bude 

       ve stejném rozsahu jako v roce 2020, předložen návrh termínů a pořadatelů jednotlivých 

       turnajů, schváleno; 
 

6)   Pohár PK v beachvolejbalu mládeže a dospělých 2021 - informace, P.Zeman 

     - vydán rozpis poháru s uvedením počátečního návrhu jednotlivých turnajů, z důvodu 

        probíhajícího rozvolnění očekáváni i další pořadatelé, osloveny byly i OVS-MěVS, 

        potřebné informace byly zveřejněny na webu PKVS 11.6.2021;       
 

7)   Činnosti družstev KCM a zajištění ODM 2022, J.Pavlík, O.Kust 

     - účast družstev KCM na turnajích Letního poháru : 

       * dívky ročn. 2007 19.6.2021 v Českých Budějovicích a ročn. 2006 26.-27.6.2021 

          v Táboře; 

       * chlapci ročn. 2005 12.6.2021 a ročn. 2007 19.6.2021 v Českých Budějovicích, 

          ročn. 2006 27.6.2021 v Hradci Králové; 

     - k zajištění účasti na ODM 2022 v Olomouckém kraji připravit pro sezónu 2021/2022 

       návrh jmenování trenérů KCM do 13.9.2021 ke schválení na příštím jednání výboru : 

       * žákyně ročn. 2008 a ml. (Prostějov),                                       Ú: J.Pavlík (P.Pavlíková) 

       * žáci ročn. 2007 a ml. (Kojetín),                                                                         Ú: O.Kust 

     - dále je plánována účast dosud nespecifikovaných věkových kategorií dvojic dívek 

        a chlapců beachvolejbalu, bude upřesněno dodatečně včetně návrhu jmenování trenérů;  

                Ú: J.Forejt a P.Zeman, T: 19.09.21      
 

8)   Listina rozhodčích PKVS 2021/2022, J.Kovařík 

     - předložen návrh Listiny rozhodčích PKVS 2021/22, schválen; 
 

9)   Školení rozhodčích II. a III.tř., J.Kovařík 

     - návrh uspořádání ve dnech 28.-29.8. (teorie, Plzeň) a 4.-5.9.2021 (praxe, VC Plzně 

       žákyň), schváleno;          Ú: J.Kovařík :  - zveřejnění konání školení, T: 30.06.21   

          - kompletní zajištění, T: 09.08.21 
 

10) Školení trenérů III.tř., J.Pavlík (písemně P.Pavlíková) 

     - podána písemná informace, předpoklad uspořádání koncem září až v polovině října 2021, 

       řešeno místo konání (sportcentrum Krašovská nebo Vejprnice), termíny budou určeny,  

       předpokládána spoluúčast metodického úseku ČVS (lektoři, úhrada nákladů); 

              Ú: P.Pavlíková :  - průběžná informace členům výboru a KaRK, T: 15.07.21 

                      + v případě realizace : * zveřejnění konání školení, T: 31.07.21 

             * kompletní zajištění, T: 30.08.21 
 

11) Akce ČVS pro žactvo - Škola volejbalu, J.Pavlík 

     - informace k zajištění Školy volejbalu v Plzeňském kraji, pro velký zájem bude 

       uskutečněno v září 2021 pro kategorii žactva (dívky ročníků 2008, 2009, 2010 a 2011,  

       u chlapců budou ročníky upřesněny); 

                     Ú: P.Pavlíková :  - průběžná informace členům výboru a KaRK, T: 31.07.21 

                   + realizace : * informovat kluby o konání , T: 31.07.21 

                     * kompletní zajištění, T: 20.08.21 
 

12) Akce PKVS ke 100 letům Českého volejbalu, doplnění informace, P.Zeman 

     - harmonogram hlavních akcí zveřejněn v Zápisu č. 2 ze 17.5.2021, rozšířeno o seriál 

       Poháru Plzeňského kraje v beachvolejbalu 2021, očekávána informace o výši finanční 

       podpory z ČVS (žádost podána na 50.000,- Kč); 

     - v přípravě zakoupení pamětních materiálů k výročí 100 let; 



 

13) Informace z ČVS, R.Hacaperka 

     - podána informace z jednání nového výboru ČVS včetně stanovení gescí jednotlivým 

       členům a jmenování předsedů odborných komisí; 
 

14) Doplnění návrhu na ocenění 2021 (podnět z OVS Domažlice), P.Zeman 

     - informace – schválený seznam jubilantů roků 2020 a 2021 (viz Zápisy z jednání 

       předsednictva PKVS č. 5/2019 a č. 4/2020) na setkání 8.9.2021 : 

       * 2020 (z důvodu „Covid“ nebylo možné uspořádat setkání) 

          medaile Ot. Koutského : Jaroslav Anton (65), Jiří Buriánek (80), Jana Myslíková (80);  

          pamětní list : Pavel Kovařík (65), František Lešek (70), Jan Neruda (50),  

                                Miroslava Nohovcová (75), Jaroslav Sýkora (75); 

       * 2021 

          medaile Ot. Koutského : Jiří Novák (75), Lubomír Střelec (65); 

          čestný člen PKVS : Tomáš Fink (55, in memoriam), Jan Hejda (75),  

          Věra Štruncová (75); 

          pamětní list : Petr Kvarda (45), Pavel Petráň (75), Pavel Plzák (55),  

                                Miroslav Škodroň (70), Jaroslav Šmíd (70), Pavel Zeman (70); 

     - na základě žádosti OVS Domažlice předloženo návrh na doplnění jubilantů roku 2021 : 

          čestné uznání : Alena Kupilíková (55, dlouholetá trenérka mládeže a funkcionářka), 

             Eva Kortusová (50, úspěšná trenérka mládeže a funkcionářka),  

             obě jsou zakládajícími členkami Volejbalu Domažlice (pokračujícího 

             klubu původního volejbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice); 

          pamětní list : Jiří Císler (75), trénoval několik generací mládeže v krajských soutěžích, 

                      které uměl “nakazit” svým nadšením a láskou k volejbalu; 

          schváleno;                  Ú: J.Mertins, zařadit mezi pozvané, T: 15.08.21 

    

15) Plnění úkolů OVS-MěVS, J.Kovařík 

     - dle termínovníku úkolů pro OVS-MěVS PK zaslat „Přehled družstev v soutěžích 

       2002/2021“ jako podklad ke statistickému hlášení pro ČVS; z důvodu nesehrání většiny  

       soutěží postačí pouze informace o počtu přihlášených družstev v sezóně 2020/21; 

        Ú: předsedové OVS-MěVS, T: 04.07.21  
 

16) Plnění úkolů ČVS, J.Kovařík 

     - zpracovat statistické hlášení „Přehled družstev v krajských a okresních soutěžích sezóny 

       2020/2021“ (formulář F 9) a odeslat na sekretariát ČVS;    Ú: J.Kovařík, T: 06.07.21 
 

17) Různé 

     a) P.Zeman : gesce KVS byla ve výboru ČVS přidělena Miroslavu Přikrylovi, 

         místopředsedovi ČVS; bude pozván na další jednání výboru dne 20.9.2021 k projednání 

         další spolupráce; 

 
Příští  jednání  výboru  PKVS  se  koná v Plzni v  pondělí 20. září 2021  od  18:30 hodin 

(místo konání bude sděleno dodatečně). 
 
 

Ve Starém Plzenci dne 21.června 2021    Jakub Kovařík, sekretář PKVS  

 
 

Poznámka k bodu 3) zápisu : 
Podrobnější informace k jednotlivým soutěžím (zúčastněná družstva, termíny konání  
a u mládeže pořadatelé turnajů) budou v červenci 2021 zveřejněny na webu ČVS (cvf.cz)  



v odkazu „Soutěže“ – proklik na mapě „Plzeňský kraj“ a ve VIS (vis.cvf.cz; nutná potřebná přístupová 

práva) v modulu „Soutěže“. 


