
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   

 

Zápis z 8. jednání 
Výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Místo, datum konání a zahájení : Starý Plzenec, pondělí 20. června 2022 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 : Josef Forejt, David Konečný, Jakub Kovařík, Ondřej Kust, Petr Kvarda, 
   Jindřich Pavlík, Radek Petrík, Pavel Zeman 
   omluven Luboš Nový 
     - KaRK : Jan Hejda (předseda), Jan Giebl, omluven Jaromír Kořenek 
     - host : Radek Hacaperka (člen výboru ČVS) 

 

 

Projednáno :  
 

1)   Kontrola plnění úkolů ze dne 4. 4. 2022, zápis č. 7/22, Pavel Zeman 

      - všechny úkoly splněny nebo jsou součástí programu tohoto jednání; 
 

2)   Informace o hospodaření, Pavel Zeman 

      - dne 7.6.2022 vrácena z ČVS zápůjčka 250.000,- Kč a dne 8.6.2022 připsána na účet 

         2. část příspěvku na činnost KVS ve výši 100.000,- Kč;  

    - stav prostředků k 19.6.2022 na běžném účtu činí 486.328,69 Kč a na na účtu ve VIS 

bance 109.050,- Kč; 

      - zpráva o hospodaření za 1. pololetí 2022 bude zpracována ke dni 30.6.2022 a následně 

        odeslána členům výboru a KaRK;                                        Ú: Pavel Zeman, T: 18.07.22 
 

3)   Návrh podpory klubům v sezóně 2022/23, Pavel Zeman 

      - předložen návrh na finanční podporu činnosti družstev KP mládeže a MěP Plzeň včetně 

minivolejbalu v soutěžním období 2022/23 v předpokládané výši cca 200 tisíc Kč, 

schváleno; upřesněná částka bude stanovena dle vyhlášených soutěžích;             

           Ú: Petr Kvarda a Pavel Zeman, T: 15.08.22 

      - vzhledem očekávanému zvýšení příjmu z výběru členských příspěvků navržena podpora 

klubů hrajících exligové a ligové soutěže mládeže (dle následné domluvy částečnou 

úhradou nákladů na soustředění) v celkové výši cca 70 tisíc Kč; schváleno; 

             Ú: Petr Kvarda a Pavel Zeman, T: 31.07.22 

      - na úhradu nákladů souvisejících s podporou činnosti chlapeckých družstev USK Slavia 

Plzeň alokováno 50.000,- Kč na účtu PKVS, řešeno s garantem Radkem Hacaperkou;     
 

4)   Informace o průběhu soutěží PKVS 2021/22, Petr Kvarda 

      - mistrovské i nemistrovské soutěže soutěžního období 2021/22 ukončeny (P-Z-2 odehraje 

poslední 2 utkání 22.6.2022), bude zpracována souhrnná úřední zpráva za toto období; 

                              Ú: Petr Kvarda, T: 31.08.22 

      - odměny přeborníkům postupujícím do kvalifikací o soutěže ČVS a semifinále M-ČR 

         žactva dle ustanovení Rozpisu 2021/22 vyplaceny dne 6.6.2022;   



 

 

5)   Rozpis mistrovských a nemistrovských soutěží PKVS 2022/2023, Petr Kvarda 

      - předložen Rozpis a zpracováno rozlosování soutěží, schváleno, bude rozesláno 

        družstvům a rozhodčím;         Ú: Petr Kvarda a Jakub Kovařík, T: 15.08.22 

      - počty přihlášených družstev do soutěží : P-M-1 7, P-Z-1 9, P-Z-2 7, spojené P-U22M 

        a P-U20M 4, P-U22Z 4, P-U20Z 5, P-U18Z 5, P-U16M 2 (předpokládán start 

        v mezikrajových soutěžích), P-U16Z 12, P-U14M 3 (předpokládán start v mezikrajových 

        soutěžích), P-U14Z-6 4, P-U14Z-4 12, P-U15-P 8 (nemistrovský pohár); 
 

6)   Minivolejbal v barvách 2022/23, Josef Forejt 

      - zvolen zavedený letitý model 5 turnajů bližší informace budou zveřejněny na webu 

        PKVS;                                     Ú: Josef Forejt, T: 31.08.22 
 

7)   Pohár PK v beachvolejbalu mládeže a dospělých 2022 - informace, Pavel Zeman 

      - vyhlášen 4.5.2022 s účastí 5 pořadatelů (Volejbal Domažlice, SK Volejbal Klatovy, 

         KPV Plzeň, 1. SC Beach Plzeň a VK Rokycany), plánováno odehrání 19 turnajů 

         (z toho pouze 4 mládeže);  
 

8)   ODM 2022 (26.6.-1.7.)  

      a) žákyně (šestky), Jindřich Pavlík : proběhlo šest tréninkových srazů a dva přípravné 

          turnaje (Lanškroun, Sokolov); 

      b) žáci (šestky), Ondřej Kust : příprava zajištěna účastí na turnajích Českého poháru 

          a pravidelnými tréninky; 

      c) beachvolejbal dvojic dívek a chlapců, Pavel Zeman : obě dvojice mimo tréninkové 

          přípravy včetně kempu v Itálii absolvovaly seriál turnajů v rámci ČR;  

      d) delegace hráček a hráčů schválena, účast na ODM 2022 zajištěna Plzeňským krajem 

          včetně všech náležitostí; 

      e) návrh odměn pro trenéry za zajištění přípravy : 18.000,- Kč Karolína Koloušková, Petra 

          Pavlíková a Jindřich Pavlík (úhrada bude provedena 2 splátkách); 9.000,- Kč Miloš 

          Takáč, 5.000,- Kč Tomáš Vála, schváleno; 

                                                           Ú: Petr Kvarda a Pavel Zeman, T: 24.06.22 a 13.07.22 

      f) informace : 

         - odměny trenérům za účast na LODM hradí Plzeňský kraj; 

         - všichni účastníci byli vybaveni reprezentačním oblečením Plzeňského kraje a 2 sadami 

            trik na rozcvičení, KCM žáků a dvojicím beachvolejbalu byly zakoupeny 2 sady dresů 

            a trenýrek (dohodou budou použity pro budoucí memoriály a ODM), KCM žákyň 

            řeší zápasové dresy s trenýrkami zapůjčením od TJ Lokomotiva Plzeň; 

         - reprezentační oblečení sportovců plně hradí Plzeňský kraj; trenéři zaplatili spoluúčast 

            ve výši 500,- Kč, bude uhrazena po předložení účetního dokladu z prostředků PKVS, 

            schváleno;   

         - místa konání : žákyně Prostějov, žáci a beachvolejbal Kojetín;   
 

9)   Listina rozhodčích PKVS 2022/2023, Jakub Kovařík 

      - probíhá příprava listiny na herní období 2022/23 (uzávěrka do 30.6.2022), zpracovaná 

        výsledná verze bude zaslána členům výboru a KaRK a zařazena jako příloha do Rozpisu; 

                  Ú: Jakub Kovařík, T: 08.08.22 
 

10) Školení rozhodčích v roce 2022 – informace, Jakub Kovařík 

      - vyhlášeno dne 1.6.2022 s termínem podání přihlášek do 5.8.2022, 1. část – teorie se 

         koná 2.-3.9. a 2. část – praxe 10.-11.9.2022 (při VC Plzně žákyň); 

                                                               Ú: Jakub Kovařík, komplexní zajištění, T: 15.08.22 
 

 



 

 

 

11) Plnění úkolů ČVS, Jakub Kovařík 

      - bude zpracováno statistické hlášení pro přehled družstev v krajských a okresních 

         soutěžích v herním období 2021/22;    T: Jakub Kovařík, zaslat na ČVS T: 30.06.22 
 

12) Plnění úkolů OVS-MěVS, Jakub Kovařík 

      - podklady pro statistické hlášení k přehledu družstev dle bodu 11) zápisu za OVS-MěVS 

budou zpracovány dle údajů na webu ČVS (odkaz soutěže);                   

           

13) Informace z jednání Valné hromady ČVS, Radek Hacaperka 

      - VH ČVS se konala dne 14.5.2022 s hlavním cílem schválení nových směrnic ČVS 

 a stanovení nové výše členských příspěvků (schváleno 200,- Kč mládeže a 300,- Kč 

         dospělí);                             

      - ustavena nová věková kategorie U22 z důvodu přerušení kontinuity soutěží mládeže 

         v době „covid“ omezení; 
 

14) Různé

a) Pavel Zeman : byla využita nabídka metodického úseku ČVS na dotisk knihy „Základní 

    škola volejbalu“ dle zájmu klubů a OVS-MěVS v počtu 32 ks, zatím není znám termín 

    realizace; 

b) Pavel Zeman : příprava setkání jubilantů roku 2022 s osobnostmi volejbalu Plzeňského 

    kraje, navržený termín středa 5.10.2022, místo konání bude upřesněno;  

c) Pavel Zeman : dotaz – Jan Mertins (80) byl navržen na jmenování Čestným členem ČVS, 

    dosud bez vyjádření KSV ČVS, zjistí Radek Hacaperka; 

d) Pavel Zeman : dotaz k projektům pro KVS na podporu mládeže, Radek Hacaperka potvrdil 

    vyhlášení v průběhu letních měsíců; 

e) Jindřich Pavlík : návrh na pokračování kempu žákyň U14 spojených s praktickými semináři 

    trenérů ve smyslu metodiky vzdělávání v krajích; schváleno; 

                          Ú: Petra Pavlíková, připravit podklady pro vyhlášení kempů, Ú: 31.08.22 

f) Ondřej  Kust : pokračování kempů žáků U14 v rámci projektu přípravky KCM, bude dále 

    rozpracováno včetně možnosti zapojení klubových trenérů     Ú: Ondřej Kust, T: 25.09.22 

g) Pavel Zeman : změna termínu dalšího jednání výboru v září, schváleno pondělí 26.9.2022; 

 

 
 

 

Příští jednání Výboru PKVS se koná v pondělí 26. září 2022 od 19 hodin v Plzni, místo konání 

bude upřesněno dodatečně. 
 

 

 
 

 

 

V Plzni dne 20. června 2022      Jakub Kovařík , v.r.  

           sekretář  PKVS  


