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   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 8/2022 konaném dne 4. října 2022 

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

Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl  
o T. Kratochvíl informoval o schůzi předsedů KVS s M. Pakostou a seznámil 

přítomné se zápisem ze schůze 
o Podána informace o rozdělní finančních prostředků z vybraných  členských 

příspěvků. Aktuální zůstatek na bankovním účtu KVS cca 430 tis. Kč. Snaha o 
vytvoření rezervy do budoucích let. 

o Zveřejnění rozpisu KP mládeže a dospělých na webu - úkol 
o Apel na členy výboru o zveřejňování příspěvků na webových  stránkách KVS – 

úkol trvá 
 
Komise rozhodčích V. Janoušek  

o Vznesen návrh na dovybavení rozhodčích tričkama.  
 

Ekonom P. Koranda 
o Seznámení s plněním rozpočtu, do konce roku ještě zbývá obdržet na příjmové 

stránce cca 480 tis. Kč na dotacích.  
o Ve spolupráci s J. Vrkočovou (účetní ČUS) pokračuje příprava problematiky 

konečných příjemců a plánu čerpání dotací – úkol do 31. 10. 2022  
 
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová 

o Soutěže se rozběhly 
o KM obdržela připomínky k soutěži JC U14 trojice a JC U16, které budou 

zapracovány do rozpisu (zapisovatelé, soupisky A a B). 
o Pro vedoucí soutěží a pro rozhodčí budou zakoupeny měřáky tlaku na míče  a 

píšťalky 
o Diskutována možnost pomoci ze stravy KVS rozhýbat volejbal v J. Hradci - 

propagace volejbalu, metodická pomoc a další. 
 
STK J. Emmer a J. Kratochvíl  

o Soutěže běží – žádné připomínky 
 
Komise beach J. Homan 

o J. Meruna požádán o přidělení turnajů mládeže – zatím bez reakce 
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o Školení trenérů beach prosinec 2022 Praha – informaci zaslat na kluby a 

uveřejnit na našem webu a sociálních sítích 
o Návrh na uspořádání školení trenérů beach přímo v jižních Čechách – bude 

osloven p. Foltýn   
o Na prosinec 2022 se připravuje první kemp pro mládež v beach aréně na Vltavě.  
o Diskutován vizuál beachvolejbalu v jižních Čechách – diskuse dál probíhá, úkol 

pro všechny členy výboru 
 

KCM 
o Schůzka všech trenérů KCM se uskuteční 8. 10. 2022. Zde bude provedeno 

zhodnocení soutěžního ročníku 2021/2022. 
o P. Oulík oznámil, že již  nadále nebude působit jako trenér KCM dívek. Pro nový 

soutěžní ročník je nutné vytipovat a zvolit nové složení trenérů KCM dívek. Na 
listopadové schůzi KVS budou předloženy návrhy. 

o Olympiáda dětí a mládeže 2024 v jižních Čechách – pouze volejbal chlapci ve 
sportovní hale v Českých Budějovicích a beachvolejbal chlapci a dívky, a to buď 
na Hluboké nebo u haly 
 

Minivolejbal 
o První turnaj se uskuteční 16. 10. 2022 v Českých Budějovicích. Proběhla schůzka 

mezi M. Nováčkem a T. Kratochvílem ohledně organizace a pomoci s přípravou.  
o Turnajů se nově bude účastnit i Č. Krumlov, který si v loňském roce organizoval 

svoje turnaje. 
o Nutnost vyklidit místnost v hale LOKO, která bude sloužit pouze pro potřeby KVS. 

Brigáda na vyklizení 11. 6. 2022 v 16,00 hodin na místě. 
 
Ostatní 

o Nabídka ozvučení od Melodie Pokorný značky BOSE – nákup z dotace ještě v roce 
2022 – úkol trvá 

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

o Kancelář KVS na náměstí P. Otakara II je nutné dovybavit nábytkem – úkol trvá 
o Oceňování jubilantů – doplnit seznam osobností k o datum narození. Připravit 

návrhy na ocenění pro ČVS na příští rok a zaslat dle termínovníku do 5. 12. 2022 
– úkol trvá 

o MČR superveteránů a superveteránek v J. Hradci – za KVS se zúčastní J. Emmer 
 
 
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 1. 11. 2022 od 16,00 hodin, zasedačka 
ČUS, náměstí P. Otakara č. 33, Č. Budějovice – služba V. Janoušek.                  
            
 V Českých Budějovicích dne 21. října 2022  
   
 
 Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
         předseda KVS 


