
   

 
Jihočeský krajský volejbalový svaz,  
Skuherského 1478/14, 
370 01 České Budějovice 
IČO: 063 97 395    

1 

 
 

   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 1/2023 konaném dne 3. ledna 2023 

 
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 Svolání valné hromady KVS – termín 11. 4. 2023 v Restauraci ve sportovní 

hale. Připravit a rozeslat na OVS pozvánky – úkol T. Kratochvíl 
o Ve stejném termínu (VH) proběhne i zasedání výboru KVS 
o Podána informace u turnaji Tom Cup dne 22. 12. 2022 
o Diskuse k rozpočtu KVS a nerovnoměrnému čerpání finančních prostředků vs. 

obdržených dotací. Pro rok 2023 budou stanoveny limity pro jednotlivá 
střediska a nákladové položky (KCM, Beach, KP, rozhodčí atd.) – úkol P. 
Koranda 

o Připravit přehled čerpání rozpočtu za rok 2022 a dále čerpání jednotlivých 
KCM za rok 2022, vč. výplat trenérů – úkol P. Koranda 

o T. Kratochvíl podal informaci o přípravě založení nového klubu – Jihočeský 
volejbal, pod hlavičkou KVS. Klub bude primárně sloužit k možnosti čerpání 
dalších dotací, o které nemůže žádat KVS a pro oddělení některých čerpání z 
rozpočtu KVS pod tento klub (olympiáda, turnaje dospělých apod.). Dalším 
podnětem pro založení je možnost založení beach klubu pro organizaci 
turnajů. Souhlas se založením vyslovilo všech 8 přítomných členů výboru KVS. 
Na řízení klubu se bude podílet výbor KVS. Návrh na obsazení předsedy klubu 
- J. Homan. 

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

 
Komise rozhodčích V. Janoušek  

o Dovybavení rozhodčích tričky, dotisk znaku KVS na trička (J. Kratochvíl) – úkol 
trvá  

o Školení rozhodčích proběhne v termínech 28. – 29. 1. 2023 a 19. 2. 2023. Celkem 
přihlášeno 10 lidí.  

o Oslovit vyškolené trenéry III. třídy, kteří absolvovali školení v roce 2022, že 
mohou absolvovat školení rozhodčích zdarma. 

o Osloven D. Kubát o natočení instruktážního a náborového videa týkajícího se 
práce rozhodčích. 

o Odměny pro školitele rozhodčích dle návrhu R. Biskupa byly schváleny  
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o Zapojení rozhodčích do KCM – úkol trvá 
o Zapojit do propagace (nábor rozhodčích) sociální sítě – úkol trvá 

 
Ekonom P. Koranda 

o Ve spolupráci s J. Vrkočovou (účetní ČUS) bude zpracováno čerpání dotací za rok 
2022 a zasláno V. Šrubařovi na ČVS – termín 15. 1. 2023  

o Připravit inventarizaci hmotného majetku JHC KVS za rok 2022. Úkol vyřadit 
celkem 17 ks tabletů zakoupených v roce 2019 a na které neexistuje žádný 
předávací protokol. 

o Stanoven úkol nákupu 20 ks měřáků tlaku v míčích a 20 ks píšťalek – úkol trvá 
 
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 února 2023 se přidá ještě jedno družstvo VK Č. Budějovice C (mladší 
žáci) 

o Kroužek minivolejbalu v N. Bystřici – osloví K. Szabová  
o Návrh na uspořádání  I. ročníku Velké ceny Jihočeského kraje, turnaj KCM chlapců 

ve dnech 15. – 16. 4. 2023 (29. – 30. 4. 2023). Zaslat pozvánku a zjistit zájem 
družstev. Startovné stanoveno na 2.000,- Kč. Zjistit možnost získat dotace na 
tento turnaj. Zajistit ceny na turnaj – Madeta, Budvar a další.  

o Návrh na složení nové Komise mládeže – oslovit zástupce ze všech významných 
klubů z jižních Čech. 
 

STK J. Emmer a J. Kratochvíl  
o Soutěže probíhají – žádné připomínky 

 
Komise beach J. Homan 

o Podána informace o podpoře krajů od ČVS. Podpora mládeže krajských center. 
o Informace o uspořádání turnajů na Hluboké 
o Návrh na uspořádání školení trenérů beach přímo v jižních Čechách – školení lze 

uskutečnit pouze pod hlavičkou ČVS, nelze pořádat krajem 
o První kemp pro mládež v beach aréně na Vltavě se uskutečnil dne 10. 12. 2022  
o Vizuál beachvolejbalu v jižních Čechách – diskuse dál probíhá, úkol pro všechny 

členy výboru 
 

KCM 
o KCM chlapců a dívek připraví plán práce pro rok 2023. 
o Olympiáda dětí a mládeže 2024 v jižních Čechách – pokračují práce na přípravě 

olympiády 
 

Ostatní 
o B. Cháb podal informaci o akci Summer Park 2023, která proběhne na Výstavišti 

České Budějovice ve dnech 23. – 25. 6. 2023. Připravit návrhy na prezentaci 
volejbalu na tomto festivalu. 
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o Nabídka ozvučení od Melodie Pokorný značky BOSE – úkol trvá 
o Kancelář KVS na náměstí P. Otakara II je nutné dovybavit nábytkem – úkol trvá 
o Ocenění jubilantů (V. Vopálka, A. Bohuněk, V. Hanzlík a M. Škarvada) proběhne 

25. 1. 2033 v 17,30 hodin na zápase poháru CEV Jihostroj – Maaseik v prostorách 
VIP. Všichni jubilanti obdrží medaili O. Koutského.  

o KVS bude v roce 2023 ve spolupráci s TJ Meteor pořádat tradiční turnaj Loučení 
s létem dne 26. 8. 2023. 

o Všichni členové výboru byly upozorněni na významnou událost roku 2023  - 
svatba K. Szabové dne 17. 6. 2023  

 
 
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 7. 2. 2023 od 16,00 hodin, zasedačka 
ČUS na náměstí – služba B. Cháb.                  
   
Termíny dalších zasedání výboru KVS na rok 2023: 
 
07. 03. 2022 – služba T. Kratochvíl 
11. 04. 2022 – valná hromada, služba KVS 
02. 05. 2022 – služba J. Emmer  
06. 06. 2022 – služba P. Oulík 
05. 09. 2022 – služba J. Homan 
03. 10. 2022 – služba J. Kratochvíl 
07. 11. 2022 – služba V. Janoušek 
05. 12. 2022 – vánoční zasedání, služba KVS 
 
 
          
 V Českých Budějovicích dne 24. ledna 2023  
  
  
 
Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
         předseda KVS 


