
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   

Zápis ze  4. jednání 
Výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Místo, datum konání a zahájení : Plzeň, pondělí 20. září 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 : David Konečný, Jakub Kovařík, Ondřej Kust, Jindřich Pavlík,   

    Pavel Zeman 
omluveni Josef Forejt, Petr Kvarda, Luboš Nový, Radek Petrík 

  - KaRK : Jan Hejda, Jaromír Kořenek, omluven Jan Giebl 
  - host :  Radek Hacaperka (člen Výboru ČVS), Jan Mertins (předseda KSV) 
 

Projednáno :  
 

1)   Plnění úkolů z jednání dne 21.6.2021 č. 3/21, p. Zeman 
    - bod 11 Akce ČVS – Škola volejbalu : předpokládaná realizace v pozměněném formátu; 

           Ú: J.Pavlík, zpracovat informaci, T: 31.10.21 

    - všechny ostatní úkoly byly splněny, případně jsou řešeny samostatnými body tohoto 

       jednání; 
 

2)   Informace o hospodaření, p. Zeman 

    - předložena zpráva o stavu účtu k 20.9.2021, vzata na vědomí; 

    - podána informace o prognóze příjmů a výdajů do konce roku 2021, vzata na vědomí; 
 

3)   Informace o zajištění soutěží, p. Kvarda a p. Nový (písemně předem) 

    - průběh 1. poloviny P-Z-2 hrané na venkovních kurtech bez problémů; 

    - ostatní soutěže zahajují v říjnu 2021, potřebné náležitosti zajištěny;  

     - aktuální opatření "covid" k průběhu soutěží KP, bude zpracováno ve formě přílohy 

                k Rozpisu a rozesláno všem účastníkům soutěží i rozhodčím, schváleno; 

                 Ú: p. Kvarda, informovat družstva, T: 01.10.21 

                Ú: p. Kovařík, informovat rozhodčí, T: 01.10.21 

     - v souvislosti s možným dalším vývojem nákazové situace „covid“ pověřuje Výbor  

        u soutěží PKVS operativním řešením případných nutných opatření STK (budou podléhat 

          následnému schválení Výboru);    Ú: p. Kvarda, T: dle potřeby v sezóně 2021/22 
 

4)   Závěrečná zpráva o mistrovských soutěžích 2020/21, p. Kvarda (písemně) 

    - připravena ke zveřejnění na webu PKVS pouze ve stručné formě z důvodu „covid“; 

          Ú: p. Kvarda, T: 15.10.21   
 

5)   Minivolejbal v barvách 2021/2022 - informace, p. Forejt (písemně) 

    - vypsáno 5 krajských turnajů, informace zveřejněna na webu PKVS, vzato na vědomí; 
 

6)   Školení trenérů - jmenování, p. Pavlík 

    - školení proběhlo ve dnech 10.-12.9. a 17.-19.12.2021 v prostorách FPE ZČU Plzeň, 

       účast 31 frekventantů, všichni zdárně složili zkoušky; 

    - na základě návrhu TMK schváleno jmenování trenéry volejbalu III. třídy, podklady budou 

       zaslány RMK ČVS;             Ú: pí Pavlíková a p. Kovařík, T: 11.10.21 



    - v přípravě návrh odměn školitelům, kteří nejsou v gesci ČVS, odměna 500,- Kč/hod., 

       schváleno ;               Ú: pí Pavlíková, T: 30.09.21 

7)   Školení rozhodčích IV. a III. třídy - jmenování, p. Kovařík 

    - školení proběhlo v Plzni ve dnech 29.8., 3.9. a 10.9.2021 (teorie) a 4.-5.9.2021 (praxe), 

       účast 3 frekventanti (2 IV.tř. a 1 III.tř.), všichni zdárně složili zkoušky; 

    - na základě návrhu KR schváleno jmenování rozhodčími IV. a III. třídy, podklady budou 

       zaslány RMK ČVS;              Ú: p. Kovařík, T: 18.10.21 

    - v přípravě návrh odměn školitelům, odměna 400,- Kč/hod., schváleno;  

         Ú: p. Kovařík, T: 25.09.21 
 

8)   Vernisáž výstavy 100 let Českého volejbalu a setkání s jubilanty, p. Mertins 

    - ve dnech 28.8.-16.9.2021 proběhla pod záštitou Mgr. Romana Zarzyckého, 1. náměstka 

       primátora města Plzně výstava s vernisáží konanou 30.8.2021 v mázhausu Plzeňské 

       radnice, účastníci obdrželi knihu Hany Moravcové o historii volejbalu v Plzni a drobné 

       upomínkové předměty; 

    - v rámci vernisáže byl předán paní Haně Moravcové dar ve výši 10.000,- Kč jako odměna 

       za zpracování reedice knihy o historii volejbalu Plzni a aktivní pomoc při zajištění 

       materiálů pro výstavu, dodatečně schváleno; 

    - dne 6.9.2021 se konalo společné setkání jubilantů roků 2020 a 2021 za účasti dalších 

       volejbalových osobností Plzeňského kraje; účastníci obdrželi knihu Hany Moravcové  

       o historii volejbalu v Plzni a drobné upomínkové předměty, jubilanti převzali schválená 

       ocenění; 

    - při jmenování pana Tomáše Finka čestným členem PKVS in memoriam převzaly ocenění 

       paní Veronika Zápotocká (dcera) a paní Soňa Benadová (partnerka); 
 

9)   Návrh financování soutěží KP mládeže 2021/22, p. Zeman 

    - předložen návrh na finanční podporu činnosti družstev KP mládeže v sezóně 2021/22, 

       schválen;              Ú: p. Kvarda, zaslat všem družstvům KP mládeže, T: 06.10.21  
 

10) Plnění úkolů ČVS, p. Kovařík 

    - v uplynulém období nebyly stanoveny žádné úkoly, proběhly pouze administrativní úkony 

       k uzavření smluv na FP ČVS pro činnost PKVS, vzato na vědomí; 
 

11) Plnění úkolů OVS-MěVS, p. Kovařík 

    - v uplynulém období nebyly stanoveny žádné úkoly; 
 

12) Pohár PK v beachvolejbalu – informace, p. Zeman 

    - průběžná informace : většina plánovaných turnajů odehrána, ukončení seriálu 17.10.2021, 

       následně bude zpracována výsledná zpráva;        Ú: p. Zeman, T: 31.10.21 
 

13) Zajištění činnosti družstev KCM, p. Pavlík  p. Kust 

    - návrhy jmenování trenérů KCM pro sezónu 2021 s cílem účasti na LODM 2022 

      * žákyně – trenéři Jakub Brečka a Jindřich Pavlík a administrativní zabezpečení Petra 

         Pavlíková; 

      * žáci – Karolína Koloušková, 2. trenér bude jmenován dodatečně; 

       schváleno; 

    - dle schválené prognózy příjmů a výdajů PKVS do konce roku 2021 (viz bod 2 Zápisu) 

       mají družstva KCM přiděleny na zajištění činnosti prostředky ve výši : žáci 30.000,- Kč 

       a žákyně 60.000,- Kč, čerpání je možné pouze na základě předloženého návrhu a jeho 

       následném schválení p. Zemanem;          Ú: pí Koloušková a pí Pavlíková, T: průběžně 
 

14) Zajištění beachvolejbalové reprezentace na LODM 2022, p. Zeman 

    - návrh jmenování trenérů pro přípravu : dívky – Josef Forejt, chlapci – Miloš Takáč, 

      schváleno; 



    - zahájení přípravy plánováno od počátku roku 2022, nominace dvojic hráček a hráčů bude 

      určena dle výsledku kvalifikačního turnaje v únoru 2022;            Ú: p. Takáč, T: 15.01.22 

15) Různé 

a) p. Zeman : na příští jednání Výboru budou pozváni předsedové OVS-MěVS a odborných 

    komisí k projednání potřebných náležitostí fungování PKVS, pobočného spolku ČVS; 

b) p. Pavlík : dotaz ke jmenování školitelů trenérů z Plzeňského kraje v gesci ČVS;   

                     Ú: pí Pavlíková, k řešení s p. Haníkem, Ú: 31.10.21  

c) p. Kust : dotaz k možnému částečnému uhrazení soustředění družstva žáků v Komárově; 

    zodpověděl p. Zeman – akce nebyla zařazena do plánu činnosti KCM, zpětná úhrada není 

    možná; 

d) p. Kust : dotaz k finanční odměně pí Kolouškové, trenérky KCM; zodpověděl p. Zeman – 

    v rámci činnosti KCM jsou plánovány odměny pro všechny jmenované trenéry dle výkazu 

    zajištění přípravy družstev s cílem účasti na LODM 2022; nelze spojovat s trenérskou 

    činností v klubu;  

e) p. Kust : možnost spolupráce hráčů kategorie mládeže hrající beachvolejbal s hráči 

    šestkového volejbalu; nutno řešit formou klubové spolupráce; 

f) p. Zeman : členům Výboru předložena ke zvážení změna schůzovního dne a případně  

   i vhodného začátku jednání;         

     Ú: členové Výboru, sdělí případný návrh p. Zemanovi, Ú: 31.10.21 

 

 

Příští  jednání  Výboru  PKVS  se  koná v Plzni. Nedojde-li ke změně dle úkolu z bodu 15) 

Různé, odst. f), platí původně plánovaný termín v pondělí 22. listopadu 2021  od  18:30 hodin 

(místo konání bude sděleno dodatečně). 
 
 
 

 

V Plzni dne 20. září 2021    Jakub Kovařík, sekretář PKVS  

 

 


