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   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 7/2022 konaném dne 6. září 2022 

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

Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl  
a) Ostatní 

o Sport Fest Lipno 19. 8. 2022 – proběhl minivolejbal a exhibice VK Jihostroj a 
VK Karlovarsko,  kladné ohlasy, pokračovat ve spolupráci i v následujících 
letech 

o Apel na členy výboru o zveřejňování příspěvků na webových  stránkách KVS – 
úkol trvá 

 
Komise rozhodčích V. Janoušek  

o Komise rozhodčích nadelegovala rozhodčí do všech soutěží  
o Diskuse k výplatám rozhodčích – úkol pro hlavního rozhodčího v turnajích 

shromáždit doklady na výplaty a zaslat hospodáři k výplatě. Bude zvážen jeden 
výplatní termín.  

 
Ekonom P. Koranda 

o Předložen seznam LPD na nový soutěžní ročník, daňové doklady budou zaslány 
do konce září 

 
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová 

o Rozpis KP mládeže na soutěžní ročník 2022/2023 byl rozeslán na všechny oddíly 
a družstva soutěžící v KP. Poděkování K. Szabové a P. Oulíkovi za přípravu a 
zpracování.   

 
STK J. Emmer a J. Kratochvíl  

o Soutěže byly zahájeny 
o Počty družstev v soutěžích KP – Ž1 (11 družstev), Ž2 (9 a 8 družstev), M1 (8 

družstev) a M2 (7 a 7 družstev) 
o Za poslední roky klesá počet družstev v soutěži M2  

 
Komise beach J. Homan 

o Příprava Open beach na Hluboké v roce 2023, turnaj bude pouze jednodenní, 
termíny muži a ženy 27. 5. 2023, mixy 3. 6. 2023   

o J. Meruna požádám o přidělení celostátních turnajů mládeže, realizační tým pro 
pořádání turnajů – J. Homan. J. Kobrle 
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o Příprava na Olympiádu dětí a mládeže 2024 v Jihočeském kraji by měla začít již 

v roce 2023, realizační týmy – dívky J. Černá. D. Juračka a chlapci J. Suchý, L. Filip 
o Návrh na proškolení trenérů a rozhodčích za jižní Čechy 
o J. Homan plánuje uspořádat dva víkendové kempy pro mládež, zimní (Praha, 

Pelhřimov), letní (Hluboká)  
 
Ostatní 

o T. Kratochvíl představil nabídky na  nákup venkovního stanu (tzv. párty stan) a 
zvukové aparatury (párty box) pro potřeby pořádání turnajů a festivalu 
minivolejbalu. Nabídka ozvučení od Melodie Pokorný značky BOSE – nákup 
z dotace ještě v roce 2022. Nabídka na venkovní stan bude dopřesněna a 
doplněna o další možnosti – nákup až v roce 2023. 

o Připravit zmapování tělocvičen a hal pro pořádání krajských soutěží s ohledem 
na zvyšující se ceny pronájmů – úkol trvá 

o Žádost O. Kinšta o poskytnutí dotace na pořádání MČR superveteránek a 
superveteránů  ve dnech 16. – 16. 10. 2022 v J. Hradci ve výši 10.000,- Kč. Dotace 
schválena s tím, že J. Hradec vystaví daňové doklady na nájem haly a na výplaty 
rozhodčích. Další podmínkou dotace je propagace JČ KVS prostřednictvím 
bannerů. 

o Kancelář KVS na náměstí P. Otakara II je nutné dovybavit nábytkem – úkol trvá 
o Oceňování jubilantů – doplnit seznam osobností ke 100 letům volejbalu o datum 

narození. Připravit návrhy na ocenění pro ČVS na příští rok a zaslat dle 
termínovníku do 5. 12. 2022 

 
 
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 4. 10. 2022 od 16,00 hodin, zasedačka 
ČUS, náměstí P. Otakara č. 33, Č. Budějovice – služba J. Kratochvíl.                  
                                
  
      
 
 
 
 
           
 V Českých Budějovicích dne 25. září 2022  
   
 
 Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
         předseda KVS 


