
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   

Zápis z 5. jednání 
Výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Místo, datum konání a zahájení : Plzeň, pondělí 22. listopadu 2021 od 19:00 hodin  
 

Dále v textu uváděno : Plzeňský krajský volejbalový svaz jako PKVS, Výbor PKVS jako Výbor a kontrolní a revizní komise jako KaRK.

  
 

Účastníci  - výbor : Jakub Kovařík, Ondřej Kust, Petr Kvarda, Radek Petrík, Pavel Zeman, 
omluveni Josef Forejt, David Konečný, Jindřich Pavlík, Luboš Nový  

  - KaRK : Jaromír Kořenek, Jan Giebl, omluven Jan Hejda 
  - hosté : Miroslav Přikryl (místopředseda ČVS) 
    předsedové odborných komisí a úseků Radek Hacaperka, Jan Mertins, 

    omluveni Petra Pavlíková, Petr Ulč 
 

Projednáno :  
 

1)   Informace z ČVS a spolupráce s KVS, Miroslav Přikryl (místopředseda ČVS) 

     - podána informace o současném a budoucím financováním krajů (snaha o zachování 

       výše FP z ČVS pro podporu mládeže), v roce 2022 očekáváno pozdější poskytnutí 

       prostředků z NSA z důvodu předpokládaného rozpočtového provizoria; 

     - dále proběhla diskuse nad různou problematikou ze strany PKVS a ČVS; 

     - Radek Hacaperka doplnil informace k rozpočtu ČVS (možnost požádání o půjčku KVS 

       pro ČVS na první tři měsíce roku 2022); 
 

2)   Kontrola plnění úkolů ze dne 20. září 2021, zápis č. 4/21, Pavel Zeman 

     - všechny úkoly splněny; 
 

3)   Informace o průběhu soutěží, Petr Kvarda 

     - soutěže dospělých a mládeže probíhají bez problémů, další pokračování bude ovlivněno 

       opatřeními „covid“; 
 

4)   Informace o hospodaření, Pavel Zeman 

     - podána informace o stavu hospodaření k 21.11.2021 a předložena prognóza výdajů 

       a příjmů do konce roku 2021, vzato na vědomí; 
 

5)   Příprava rozpočtu PKVS na rok 2022, Pavel Zeman 

     - předpokládána tvorba vyrovnaného rozpočtu;      

     - požadavky na čerpání v roce 2022 je třeba sdělit do 20.12.2021; 

               Ú: členové výborů a předsedové komisí – úseků, T: 20.12.21 

     - návrh rozpočtu bude předložen ke schválení jednání Výboru v lednu 2022 

       Ú: Jakub Kovařík, Petr Kvarda a Pavel Zeman, T: 20.02.22 
 

6)   Jmenování inventarizační komise, Pavel Zeman 

     - PKVS nyní nevlastní žádný movitý (ani nemovitý) majetek, pro případ změny do konce 

       roku 2021 je předložen návrh inventarizační komise ve složení předseda Jan Mertins, 

       členové Jan Hejda a Jakub Kovařík, schváleno; 
 

7)   Minivolejbal – informace o průběhu krajských turnajů, Josef Forejt (písemně) 



     - 1. turnaj 17. října 2021 proběhl bez problémů, ale vzhledem ke zpřísnění opatření 

       „covid“ byl odložen 2. turnaj 18.12.2021 (v řešení náhradní termín); 

8)   Zajištění činnosti družstev KCM – informace, Ondřej Kust a Jindřich Pavlík 

     - žákyně : v září a říjnu proběhly 2 tréninkové srazy v Plzni, za omluveného Jakuba Brečku 

       vypomohl Aleš Straka; 

     - žáci se zúčastnili turnajů Českého poháru 9.-10.10. v Hradci Králové, 6.-7.11. v Českých 

       Budějovicích a zúčastní se posledního letošního turnaje 4.-5.12. (místo bude upřesněno); 
 

9)   Zpráva o Poháru PK v beachvolejbalu 2021, Pavel Zeman 

     - celkem bylo plánováno 20 turnajů, skutečně odehráno 18 (z toho 8 mixy, 5 ženy, 2 muži, 
       1 kadeti, 1 žákyně a 1 žáci), což bylo o 3 turnaje méně oproti roku 2020; k výraznému propadu 
       došlo u počtu startujících 256 dvojic (o 116 méně než v roce 2020 !); v květnu a červnu se 
       projevilo doznívání „covid“ situace a k dalšímu velkému úbytku akcí došlo především v červenci 
       a srpnu, turnaje se neuskutečnily v Domažlicích a Kralovicích a tradičními pořadateli turnajů 

      tak zůstaly jen Klatovy a především Plzeň; informace byla zveřejněna na webu PKVS; 
 

10) Návrh ocenění v roce 2022, Jan Mertins 

     - OVS Rokycany podal návrh na ocenění Elišky Kantárové (60, trenérka VK Rokycany 

       bez bližšího zdůvodnění (nebylo dodáno ani po urgenci), proto neakceptováno  

       a doporučeno OVS Rokycany řešit v rámci své gesce;   

     - předložen návrh na ocenění PKVS : 

       čestné uznání : Karolína Koloušková (dodatečně v 2021 50, trenérka), Radek Petrík (50, 

  předseda MěVS); 

       medaile Koutského : Jitka Brokešová (65, trenérka TJ Lokomotiva), Vladimír Brokeš 

  (65, trenér TJ Lokomotiva), Luboš Koubík (55, trenér VK Rokycany), Jaroslav 

  Paulík (70, rozhodčí); 

       čestný člen PKVS : Josef Forejt (60, trenér a funkcionář), Jiří Pejřil (60, rozhodčí a  

  funkcionář), Bohumil Zíka (90, osobnost a trenér mládeže); 

       pamětní list : Karel Kleisner (85, osobnost a rozhodčí), Jaromír Kořenek (50, rozhodčí a 

  funkcionář), Jiří Kudrna (75, rozhodčí a funkcionář), Jan Malík (80, osobnost a 

  funkcionář), Bohumil Nosek (65, rozhodčí a funkcionář), Stanislav Urban (55, 

  trenér a funkcionář), Vladimír Vála (55, trenér), Jiří Vokáč (75, funkcionář); 

     - návrh na ocenění na úrovni ČVS : Jan Mertins (80, funkcionář a extraligový rozhodčí) 

       buď na Čestné uznání nebo na Čestného člena (bude konzultováno s KSV ČVS); 

     - schváleno; 
 

11) Svolání jednání 2. valné hromady PKVS, Pavel Zeman 

     - na základě pokynu ČVS musí být svolaná valná hromada PKVS v termínu 1.3.-15.4.2022   

   minimálně 3 měsíce před jejím konání; delegáty jednání valné hromady volí Výbory  

   OVS-MěVS;                                

 - návrh termínu jednání VH PKVS : pondělí 4. dubna 2022, schváleno;      

               Ú: Jakub Kovařík, informovat OVS-MěVS a sekretariát ČVS, T: 30.11.21   

 - jmenný seznam delegátů zašlou OVS-MěVS do 20. března 2022;        

         Ú: předsedové OVS-MěVS, T: 20.03.22 

12) Plnění úkolů ČVS, Jakub Kovařík 

     - v uplynulém období nebyly stanoveny žádné úkoly; 

     - bude odeslána informace o udělených oceněních v roce 2021 a návrh na ocenění ČVS 

       v roce 2022;               Ú: Jakub Kovařík, T: 05.12.21 
 

13) Plnění úkolů OVS-MěVS, Jakub Kovařík 

     - v uplynulém období nebyly stanoveny žádné úkoly; 

     - připomenutí : do 15.12.2021 lze zasílat další návrhy na ocenění (mimo již uvedených 



       v bodu10 zápisu); 

 

14) Informace předsedů odborných komisí a úseků 

     - R. Hacaperka, v roce 2022 předpokládáno aktivní zapojení krajského úseku para 

       beachvolejbalu s využitím areálu 1. SC Beach Plzeň; 
 

15) Příprava plánu práce PKVS na rok 2022, Pavel Zeman 

     - pro rok 2022 bude zpracován návrh plánu práce a bude ke konzultaci zaslán členům 

       výboru;                                         Ú: Jakub Kovařík, T: 31.12.21 

     - následně ke schválení bude předložen plán práce na jednání výboru v lednu 2022; 

             Ú: Jakub Kovařík, T: 24.01.22 
 

16) Návrh odměn činovníkům PKVS, Pavel Zeman 

     - vedení PKVS zpracuje návrh odměn činovníkům PKVS a trenérům KCM variantně 

       dle odhadu výsledku hospodaření v roce 2021 a možnosti čerpání v rámci FP z ČVS 

       buď za celý rok 2021 nebo za 1. pololetí 2021 (s tím, že za 2. pololetí bude provedena 

       úhrada počátkem roku 2022), schváleno; 

                    Ú: Jakub Kovařík, Petr Kvarda a Pavel Zeman, T: kontrolní 15.12.21 

  

17) Různé 

a) Petr Kvarda : z důvodu zhoršující se situace „covid“ připraví STK potřebná související 

    opatření k soutěžím PKVS, schváleno pověření STK;     

            Ú: Petr Kvarda, T: dle vývoje situace  

b) Pavel Zeman : v přípravě distribuce knihy Hany Moravcové „Historie volejbalu v Plzni“ 

    oddílům – klubům Plzeňského kraje a OVS-MěVS, schváleno; 

        Ú: Jakub Kovařík a Pavel Zeman, T: 31.12.21 

c) Pavel Zeman : záměr prezentace výstavy 100 let Českého volejbalu na webu PKVS dle 

    podkladů z ČVS (využití panelů);    

     Ú: Petr Kvarda, projednat s Lubošem Novým a Jiřím Carbou + realizace, T: 10.01.22 

d) Jakub Kovařík : avizovány problémy s delegacemi rozhodčích především na soutěže 

    dospělých, bude připraven návrh řešení pro soutěžní období 2022/23 

                                       Ú: Jakub Kovařík, T: 20.01.22 

 

 

 

Příští  jednání  Výboru  PKVS  se  koná v Plzni v pondělí 24. ledna 2022  od  19:00 hodin 

(místo konání bude sděleno dodatečně). 
 
 
 

 

 

V Plzni dne 22. listopadu 2021    Jakub Kovařík, sekretář PKVS  

 

 


