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   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 9/2022 konaném dne 1. listopadu 2022 

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

Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl  
o Zveřejnění rozpisu KP mládeže a dospělých na webu – úkol trvá 
o Apel na členy výboru o zveřejňování příspěvků na webových  stránkách KVS – 

úkol trvá 
 
Komise rozhodčích V. Janoušek  

o Dovybavení rozhodčích tričkama, dotisk znaku KVS na trička (J. Kratochvíl).  
o Zažádat o dotaci na ČVS na školení rozhodčích (nájem, odměny lektorů) a na 

materiální vybavení – V. Janoušek a R. Biskup. 
o Zaslat poptávku na školení rozhodčích na nový rok a zahájit přípravu (stanovení 

termínu). 
o Zapojení rozhodčích do KCM  
o Připravit grafický návrh letáku na školení rozhodčích – úkol pro všechny členy 

výboru (návrh textáže) 
o Zapojit do propagace (nábor rozhodčích) sociální sítě 

 
Ekonom P. Koranda 

o Seznámení s plněním rozpočtu celkem a plněním rozpočtu KCM.  
o Ve spolupráci s J. Vrkočovou (účetní ČUS) byl zaslán plán čerpání dotací za rok 

2022 – plnění je nutné dodržet  
o Stanoven úkol nákupu 20 ks měřáků tlaku v míčích a 20 ks píšťalek.  

 
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová 

o Soutěže mládeže probíhají – žádné připomínky 
o KP U16M – v současnosti 5 družstev (přidalo se nově družstvo Č. Krumlova a 

Písku) a od nového roku se přidá ještě jedno družstvo VK Č. Budějovice C (mladší 
žáci) 

o K. Szabová provedla ukázkový trénink na ZŠ v Křemži, děti dostali trička. Pro 
jejich potřebu bude zakoupeno 10 ks odlehčených míčů. 

o Projekt volejbal do škol probíhá – spolupracuje K. Szabová a T. Skolka. Plán je 1x 
měsíčně turnaj na ZŠ O. Nedbala v Č. Budějovicích 

o Další plánovaná navštívená škola s ukázkou tréninku – Nová Bystřice 
o Návrh na uspořádání Novoročního turnaje KCM ve dnech 7. – 8. 1. 2023. Zjistit 

kontakty na šéftrenéry KCM v jednotlivých krajích – úkol T. Kratochvíl 
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STK J. Emmer a J. Kratochvíl  

o Soutěže probíhají – žádné připomínky 
 
Komise beach J. Homan 

o J. Meruna požádán o přidělení turnajů mládeže – zatím bez reakce 
o Návrh na uspořádání školení trenérů beach přímo v jižních Čechách – osloven byl 

Foltýn – návrh na základní školení buď pod patronací KVS (nutno poptat lektora) 
a nebo školení pod hlavičkou ČVS. Plán na uspořádání školení na přelomu 
jara/léta 2023.  

o První kemp pro mládež v beach aréně na Vltavě se uskuteční dne 10. 12. 2022 – 
tzv. zimní turnaj JČ KVS. Pro potřeby kempu bude zakoupeno 10 ks míčů. 

o Diskutován vizuál beachvolejbalu v jižních Čechách – diskuse dál probíhá, úkol 
pro všechny členy výboru 
 

KCM 
o Novým šéftrenérem KCM dívek byl jmenován Pavel Juračka (Volejbal Tábor), 

který si stanoví realizační tým. Z původní tréninkové skupiny projevili zájem 
pokračovat L. Vávrová a D. Kubátová.  

o P. Juračka připraví termíny srazů KCM dívek. 
o Olympiáda dětí a mládeže 2024 v jižních Čechách – další schůzka organizačního 

výboru se uskuteční na Krajském úřadě dne 1. 12. 2022 
 

Minivolejbal 
o První turnaj v říjnu proběhl s větším počtem účastníků – 220 dětí, tudíž nebyl 

organizován dětský koutek se skákacím hradem. Dochází k nárůstu dětí oproti 
soutěžnímu ročníku 2021/2022. 

o Další turnaj se připravuje na 27. 11. 2022. 
o T. Kratochvíl připravuje společné jednání s R. Mifkou se společností Madeta 

ohledně podpory minivolejbalu v jižních Čechách. 
 
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 Na ocenění pro rok 2023 byli výborem KVS navrženi: V. Vopálka, A. Bohuněk,       

V. Hanzlík a M. Škarvada 
 
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 6. 12. 2022 od 16,30 hodin, restaurace  
Masné Krámy, Č. Budějovice.                  
            
 V Českých Budějovicích dne 28. listopadu 2022  
  
 Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
         předseda KVS 


