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   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 2/2022 konaném dne 1. února 2022 

 
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, B. Cháb, V. Janoušek,               
R. Motys, P. Oulík, V. Zach, K. Szabová     
Hosté:  
Omluveni:  
Místo konání: zasedací místnost ČUS, náměstí P. Otakara II č. 33, Č. Budějovice    
 
1. Zahájení  

Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl  
Valná hromada KVS 

o Byl potvrzen termín konání valné hromady KVS dne 19. 4. 2022 od 17,00 
hodin v restauraci ve sportovní hale v Českých Budějovicích – prostory zajistí 
K. Szabová 

o Byl stanoven počet delegátů na valnou hromadu KVS pro jednotlivé OVS: 
Č. Budějovice 7 delegátů, ostatní okresy po 2 delegátech - hlasování - pro 8 
přítomných, 1 se zdržel. 

o Bude vytvořena pozvánka s programem VH podle vzoru ČVS a zaslána na 
jednotlivé OVS – úkol J. Emmer 

o Na valnou hromadu bude připravena zpráva KRK a zpráva o čerpání  rozpočtu 
KVS za rok 2021 

a) Ostatní 
o T. Kratochvíl informoval o schůzi předsedů KVS s M. Pakostou a seznámil 

přítomné se zápisem ze schůze 
o Byla diskutována problematika posunu věkových kategorií u dorostu. Bude se 

týkal převážně SCM a extraligy kadetů a juniorů. Za KVS byl do komise 
k připomínkování nominován V. Zach 

o Final Four Českého poháru žen se uskuteční ve dnech 4. – 6. 2. 2022 v Táboře. 
Dotace KÚ ve výši 50 tis. Kč. by měla být vyúčtována do 31. 1. 2022 – 
spolupráce D. Bártová – úkol P. Koranda  

o Charitativní stolní kalendáře – prodej probíhá, snažit se ještě o propagaci 
mezi kluby v jižních Čechách 

 
Komise rozhodčích V. Janoušek  

o Školení rozhodčích proběhne ve dnech 12. - 13. 3. 2022  
o Na webové stránky JHC KVS připraví KR zjednodušený výklad pravidel, kde 

budou popsány a vysvětleny nejčastější a nejrizikovější situace – úkol trvá 
o Komise zajistí aktualizaci údajů rozhodčích – úkol trvá 
o Komise připraví koncepci a plám činnosti na celý rok 2022 – úkol trvá 

 
Ekonom P. Koranda 

o Vyúčtování všech dotací za rok 2021 byl vyhotoveno a konečné zprávy byly  
schváleny ČVS, NSA, KÚ a MM 
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o Probíhá příprava nových žádostí KÚ na rok 2022/2023 – dotace beach, dotace na 

činnost sportovních svazů  a dotace na talentovanou mládež 
 
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová 

o P. Oulík podal informativní zprávu k soutěži KP starších žaček 
o KM připraví ve spolupráci s J. Kratochvílem objednání a výrobu medailí a 

diplomů pro mládežnické soutěže. 
o První předání medailí proběhne dne 13. 2. 2022  KP ZKYM, předání zajistí P. Oulík  

 
STK J. Emmer a J. Kratochvíl  

o Byla diskutována situace ohledně soutěže KP starších žaček 
o Byly zváženy všechny možnosti řešení dohrání soutěže KP starších žaček 
o STK navrhla zrušení 4. a 5. kola soutěže a navrhla vložit nové kolo v březnu, na 

které budou nasazena družstva podle výsledků po 3. kole – pro 7, proti 0, zdržel 
se 0 

o Otázka stanovení a výše pokut – úkol trvá. 
 
Metodik V. Zach  

o Školení trenérů III. třídy proběhne ve 20. – 22. 5. 2022 a 27. – 29. 5. 2022  
o Pozvánky pro přihlášené zájemce, pro případné nové zájemce z klubů a z OVS 

připraví a rozešle V. Zach 
o Je nutné připravit rozpočet školení – úkol V. Zach 
o Knihy pro trenéry (Z. Haník) přišly v počtu 30 ks – rozdělovník mezi trenéry 

připraví V. Zach 
 
Komise beach R. Motys 

o Byla podána informace o možnosti školení trenérů beach ze strany ČVS – 
v současnosti je 9 akreditovaných školitelů, minimální počat účastníků pro 
konání školení je 16 osob, poplatek 5.500,- Kč na osobu, místo konání Praha 

o Výbor KVS si stanovil požadavek na uskutečnění školení v jižních Čechách s tím, 
že budou pozváni školitelé. R. Motys prověří možnost uspořádání školení v Č. 
Budějovicích a zájem a požadavky školitelů. 

o 16. 2. 2022 se uskuteční schůzka s Beach Servis Praha o možné spolupráci 
 
Kontrolní a revizní komise – B. Cháb 

o Bude provedena kontrola hospodaření za rok 2021 ve spolupráci s účetní ČUS pí. 
Vrkočovou – úkol trvá. 

o Schůze krajských KRK se uskuteční v září 2022 
 
Ostatní 

o Webové stránky JHC KVS – funkční 
o Byla zřízena datová schránka KVS  ID: tg83iqq 
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Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 1. 3. 2022 od 16,00 hodin, zasedačka 
ČUS, náměstí P. Otakara č. 33, Č. Budějovice – služba B. Cháb.                  
                                
 
 
          
                 
 V Českých Budějovicích dne 20. února 2022  
 
   
 Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
         předseda KVS 


