
PP  Plzeňský  krajský  volejbalový  svaz 

                 pobočný spolek ČVS 

  sídlo : Boettingerova 6, 301 00 Plzeň       

   
 

Zápis z 10. jednání 
Výboru Plzeňského krajského volejbalového svazu, p.s. 

 

Místo, datum konání a zahájení : Plzeň, pondělí 28. listopadu 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, 
   Radek Petrík, Pavel Zeman 
   omluveni : Luboš Nový, Jindřich Pavlík  
     - KaRK : Jan Hejda (předseda), Jan Giebl, Jaromír Kořenek, 
     - hosté : Radek Hacaperka (člen Výboru ČVS), Jan Mertins (předseda KSV PKVS) 
 

 

Projednáno :  
 

1)   Kontrola plnění úkolů ze dne 26. 9. 2022, zápis č. 9/22, Pavel Zeman 

      - trvá : 13) Různé/b podnět k realizaci společných kempů mladších žákyň a žáků (U12 

        a mladší), předpoklad realizace v prosinci t.r.                 

                              Ú: Petra Pavlíková a Ondřej Kust, T: 16.12.22 

      - všechny ostatní úkoly splněny; 
 

2)   Informace o průběhu soutěží, 

      a) Petr Kvarda – dospělí : v říjnu 2022 ukončena 1. polovina P-Z-2 a k datu 17.12.2022 

          1. polovina P-M-1 a P-Z-1, tyto soutěže probíhají bez problémů; 

      b) Luboš Nový – mládež (písemně) : všechny turnaje mládeže se konají řádně dle plánu, 

          část soutěží bude mít v prosinci 2022 odehránu 1. polovinu; soutěž P-U14Z-4 rozšířena 

          na 14 družstev; 
 

3)   Informace o hospodaření, Pavel Zeman 

      - podána informace o stavu běžného účtu i účtu ve VIS Bance a předpokladu čerpání FP 

        z ČVS do konce roku 2022, vzato na vědomí; 

      - stanoven termín uzávěrky pokladny i proplácení faktur na 23.12.2022; 

      - vyúčtování všech dotací roku 2022 (FP z ČVS) bude zpracováno do 10.1.2023; 

                                                                          Ú: Pavel Zeman, odeslat na ČVS, T: 15.01.23 

      - v přípravě zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2022 a inventarizaci majetku, bude 

         předloženo ke schválení na příštím jednání Výboru;    

                           Ú: Pavel Zeman, T: 15.01.23 
 

4)   Příprava rozpočtu na rok 2023, Pavel Zeman 

      - zásady tvorby rozpočtu 2023 zůstávají stejné jako v uplynulých letech, bude zpracován 

        návrh ke schválení na příštím jednání Výboru;          Ú: Pavel Zeman, T: 15.01.23 

      - sdělení případných mimořádných požadavků na výdaje v roce 2023; 

                      Ú: členové Výboru, T: 31.12.22 
 

5)   Jmenování inventarizační komise, Pavel Zeman 



      - návrh : předseda Jan Mertins, členové Jan Hejda a Radek Petrík, schváleno 

                                Ú: zpracování inventárního seznamu, U: 15.01.23 

6)   Minivolejbal v barvách – informace o průběhu, Josef Forejt 

      - změna konání turnajů, původně plánovaný termín 16.10.2022 z technických důvodů 

        změněn na 7.1.2023 (pořadatel VK Slavia Plzeň), takže se letos koná jen 1 kolo dne 

        3.12.2022 v Plzni; 

7)   Zajištění činnosti družstev KCM – informace 

      - Jindřich Pavlík, žákyně (písemně) : do konce roku 2022 naplánovány 2 tréninkové srazy  

         v Plzni a 1 celodenní soustředění v Nýrsku k zajištění postupného zúžení výběru hráček;  

      - Ondřej Kust, žáci : předběžný návrh – hlavní trenér Ondřej Kust (USK Slavia Plzeň) 

         a asistent trenéra Karel Zálešák (SK Volejbal Klatovy), bude projednáno na Výboru 

        16.1.2023, předpokládané zahájení přípravy v únoru 2023;   

      - memoriály v roce 2023 : Myslík 26.-28.5. (Hradec Králové, startují žáci ročn. 2008 

         a mladší + povolen start nahrávače ročn. 2007), Kafka 16.-18.6. (Plzeň, startují žákyně 

         ročn. 2009 a mladší); 
 

8)   Zpráva o Poháru PK v beachvolejbalu 2022, Pavel Zeman 

      - celkem bylo plánováno 22 turnajů, skutečně odehráno 20 (z toho 12 mixy, 4 ženy, 

        1 muži, 1 juniorky a kadetky, 1 junioři a 1 žáci), zpráva je zveřejněna na webu PKVS; 
 

9)   Návrh ocenění v roce 2023, Jan Mertins 

      - OVS Rokycany zaslal návrh na ocenění Barbory Divišové a Ivy Červenkové (obě 50), 

         jmenované nesplňují kritéria PKVS, neschváleno; 

      - předložen návrh : 

         *čestné uznání : Radka Křížková Červená 50 

         *čestný člen : Hana Moravcová 90, Ladislav Sazama 60 

         *pamětní list : Marcel Fryček 80, Zdeněk Střihavka 90 

         schváleno;   
 

10) Plnění úkolů ČVS, Jakub Kovařík 

      - odeslání přehledu o udělených ocenění PKVS v roce 2022; 

            Ú: Jakub Kovařík, T: 05.12.22 

      - vyúčtování dotačních programů roku 2022 dle FP z ČVS;  Ú: Pavel Zeman, T: 15.01.23 
 

11) Plnění úkolů OVS-MěVS, Jakub Kovařík 

      - zaslání jmenovitých návrhů na ocenění v roce 2023, dodal pouze OVS Rokycany; 
 

12) Příprava plánu práce PKVS na rok 2023, Jakub Kovařík 

      - předložen návrh plánu práce, schválen  
 

13) Svolání jednání Valné hromady PKVS v roce 2023, Jakub Kovařík 

      - termín jednání 27.3.2023, místo konání Plzeň, schváleno 

                                                   Ú: Jakub Kovařík, zajištění jednání, Ú: kontrolní 16.01.23 

      - předložen návrh výzvy pro OVS-MěVS, schválen 

                        Ú: Jakub Kovařík, zaslat předsedům OVS-MěVS, T: 05.12.22 
 

14) Různé 

a) Pavel Zeman : předložen návrh odměn pro trenéry KCM žákyň, členy Výboru, KaRK, 

    komisí, sekretariátu a Výboru MěVS, schválen; 

            Ú: Petr Kvarda, zajistit úhradu, T: 10.12.22 

b) Jakub Kovařík : v prvé části soutěží 20222/23 dochází opakovaně u P-M-1 i P-Z-1  

    ke komplikacím s delegacemi rozhodčích a nelze očekávat zlepšení ani ve 2. polovině  

    „jara“ 2023;             

        Ú: Jakub Kovařík, zpracovat dříve avizovaný návrh řešení pro 2023/24, T: 15.01.23 



c) Jakub Kovařík : na další jednání Výboru bude předložena informace o plnění působení 

    „povinných“ rozhodčích družstev do konce roku 2022;     Ú: Jakub Kovařík, T: 15.01.23 

d) Jakub Kovařík : KR ČVS ve spolupráci s KVS připravuje mediální kampaň pro nábor 

    nových rozhodčích; v této souvislosti KR ČVS žádá PKVS o nahlášení zodpovědné osoby, 

    která bude zajišťovat související mentorskou činnost a bude kontaktní osoba pro nábor 

    nových rozhodčích; za PKVS navrhnut Pavel Zeman, schváleno; 

        Ú: Jakub Kovařík, informovat KR ČVS, T: 30.11.22 

e) R. Hacaperka : informace - od roku 2023 nebude bude možné akce minivolejbalu mladších 

   12-ti let hradit z programu Talent; 
 

 

 

 

Příští jednání Výboru PKVS se koná v pondělí 16. ledna 2023 od 19 hodin v Plzni, místo 

konání bude upřesněno dodatečně. 
 

 
 

 

 

V Plzni dne 28. listopadu 2022      Jakub Kovařík , v.r. 

            sekretář  PKVS  


