
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   

 

Zápis ze 7. jednání 
Výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Místo, datum konání a zahájení : Plzeň, pondělí 4. dubna 2022 od 18:45 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, David Konečný, Jakub Kovařík, Ondřej Kust, Petr Kvarda, 
   Luboš Nový, Jindřich Pavlík, Radek Petrík, Pavel Zeman 
     - KaRK : Jan Hejda (předseda), Jan Giebl, Jaromír Kořenek 
     - hosté : Marek Pakosta (předseda ČVS), Radek Hacaperka, Jan Mertins, 

 

Projednáno :  
 

0)    Předřazený bod : 

  Stanovisko k výši členských příspěvků ČVS od soutěžního období 2022/23, Pavel Zeman 

     - vstupní informaci přednesl předseda ČVS Marek Pakosta a doplnění člen výboru ČVS 

       Radek Hacaperka; 

     - proběhlá diskuze : 

           a) obecně není vnímána potřeba navýšení členských příspěvků ve stávajícím období  

        v době po zrušení většiny opatření „covid“ a předpokládaného řádného nastartování   

        volejbalových soutěží počínaje soutěžním obdobím 2022/23 příznivě; 

      b) většinově převládá obava z možného následného úbytku počtu dospělých členů ČVS 

        úrovně krajské a hlavně okresní (výkonnostní a masové amatérské základny) a nevhodně 

        se může projevit při náboru nových členů ČVS především u dětských kategorií (mladších 

        žactvo a minivolejbal); 

     - případné zvýšení členských příspěvků lze podpořit takto :  

 * děti a mládež : ze současných 100,- Kč na novou výši 200,- Kč; 

    * dospělí : ze současných 200,- Kč na novou výši 400,- Kč; 

             Ú: Pavel Zeman, odeslat stanovisko na ČVS, T: 06.04.22

  

 

1)   Kontrola plnění úkolů ze dne 24. 1. 2022, zápis č. 6/22, Pavel Zeman 

     - všechny úkoly splněny nebo jsou součástí programu tohoto jednání; 

 

2)   Informace z 2. valné hromady PKVS, Pavel Zeman 

     - podána pouze stručná informace, členové výboru PKVS byli VH přítomni; 

 

3)   Informace o hospodaření, Pavel Zeman 

     - předložena zpráva o stavu účtu k 1.4.2022, vrácení zápůjčky ČVS dle smlouvy 30.4.22; 

 

4)   Informace o průběhu mistrovských a nemistrovských soutěží 

     a) mládeže, Luboš Nový : mimo P-ZKYM-4 (dohrávky turnajů 10.4. a 15.5.) mistrovské 

         soutěže ukončeny, přeborníci nahlášeni; nemistrovské P-ZKY-P končí 9.4.2022; 



     b) dospělých, Petr Kvarda : P-Z,M-1 ukončeny, přeborníci nahlášeni; 2. polovina P-Z-2 

         zahajuje koncem dubna; 

 

5)   Informace o krajských kolech barevného minivolejbalu, Josef Forejt 

     - ukončeno bez zrušeného kola v Klatovech;  

 

6)   Pohár PK v beachvolejbalu mládeže a dospělých 2022 – informace, Pavel Zeman 

     - pohár bude tradičně vypsán po konzultaci s pořadateli; 

            Ú: Pavel Zeman, T: 30.04.2022 

 

7)   Zásady rozpisu mistrovských a nemistrovských soutěží PKVS 2022/2023, Petr Kvarda 

     - předložen návrh zásad „rozpisu“ a harmonogramu realizace, schváleno; 

             Ú: Petr Kvarda, T: 29.05.2022 

  

8)   Zajištění přípravy na LODM 2022 (KCM + beachvolejbal) 

     a) KCM žákyň, Jindřich Pavlík : změna na postu 2. trenéra, navržena Petra Pavlíková,    

         schválena, zajištěna příprava dle zaběhlého modelu; 

     b) KCM žáků, Ondřej Kust : rozsah přípravy bude upřesněn;  

     c) beach, Pavel Zeman : po proběhlých kvalifikacích navržena nominace členů Beach 

         Service club : dívky Barbora Grulichová, Julie Koupšetová a trenér Miloš Takáč; 

         chlapci Martin Koupšet, Vojtěch Kudrnovský a trenér Tomáš Vála; schváleno; 

     d) dne 21.3.2022 proběhla informační schůzka k přípravě účasti na LODM 2022 

         se stanovením úkolů pro jednotlivé sporty; 

               Ú: jmenovaní trenéři, T: dle požadavku KÚ PK 

     e) návrhy nominací KCM žákyň a žáků na LODM ke schválení vedením PKVS; 

                                                         Ú: Karolína Koloušková a Jíndřich Paulík, T: 15.05.22       

 

9)   Školení rozhodčích v roce 2022, Jakub Kovařík 

     - plánováno na 26.-27.8. (teorie) a 3.-4.9. (praxe při VC Plzně žákyň) 

                      Ú: Jakub Kovařík, vyhlášení školení a příprava zajištění, T: 31.05.22 

 

10) Plnění úkolů ČVS, Jakub Kovařík 

     - všechny úkoly byly splněny; 

 

11) Plnění úkolů OVS-MěVS, Jakub Kovařík 

     - všechny úkoly splněny; 

 

12) Různé 

 a) Radek Hacaperka : v řešení podpora amatérského volejbalu (úkol pro KSV ČVS);  

 b) Ondřej Kust : oživení turnajů „junioři společně s muži“, první turnaj v květnu 2022, 

     úhrada nákladů z prostředků PKVS, schváleno;  

 c) Ondřej Kust : 2. kemp mladších žáků se koná ve Šťáhlavech v neděli 24.4.2022; úhrada 

     nákladů z prostředků PKVS, schváleno; 

 d) Jindřich Pavlík : informace o výběrovém kempu mladších žákyň s účastí trenérů 

     Plzeňského kraje pořádaném ČVS v Plzni ve dnech 2.-3.4.2002, organizačně zajistila Petra 

     Pavlíková – návrh finanční odměny, schválena; 
 

 

 

 

Příští jednání Výboru PKVS se koná v pondělí 20. června 2022 od cca 18:45 hodin, místo 

konání bude upřesněno dodatečně. 
 



 

V Plzni dne 4. dubna 2022      Jakub Kovařík , v.r.  

           sekretář  PKVS  


