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   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 2/2023 konaném dne 7. února 2023 

 
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, V. Janoušek, B. Cháb, 
J. Homan, K. Szabová, P. Oulík                
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 Svolání valné hromady KVS – termín 11. 4. 2023 v Restauraci ve sportovní 

hale, pozvánky na OVS odešly.  
o Zajistit VIP občerstvení na valnou hromadu u M. Vítka – úkol K. Szabová 
o Ve stejném termínu (VH) proběhne i zasedání výboru KVS 
o Připravit přehled čerpání rozpočtu za rok 2022 a dále čerpání jednotlivých 

KCM za rok 2022, vč. výplat trenérů – úkol P. Koranda trvá 
o Za přítomnosti notářky proběhla ustavující schůze spolku - 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.  

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 – budou stanoveny nové termíny školení. Doposud se celkem 
přihlásilo 10 lidí.  

o Trenéři, kteří absolvovali školení v roce 2022, byli osloveni, že mohou absolvovat 
školení rozhodčích zdarma. Dva trenéři se přihlásili.  

o Bylo poukázáno na problémy VIS, nelze delegovat rozhodčí na mládežnické 
turnaje, ve VISu není stanoven datum, a čas. Bude doplněno z KM. 

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

o Zapojení rozhodčích do KCM – úkol trvá 
o Zapojit do propagace (nábor rozhodčích) sociální sítě – úkol trvá 

 
Ekonom P. Koranda 

o Byl předložen návrh rozpočtu JHC KVS na rok 2023 
o Pokračují práce na žádostech o dotace KÚ na rok 2023. Výzvy budou vyhlášeny 

20. 2. 2023. Termín pro podání žádostí končí 3. 3. 2023. 
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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 – úkol trvá 

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

ve dnech 15. – 16. 4. 2023 (29. – 30. 4. 2023). Přihlásilo se pouze družstvo 
Vysočiny, tudíž turnaj nebude pořádán 

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

o Ve spolupráci s J. Kratochvílem byly objednány diplomy a medaile pro soutěže KP 
mládeže.  

o Byli stanoveni předávající medailí a diplomů z řad členů výboru KVS.   
 

STK J. Emmer a J. Kratochvíl  
o Soutěže probíhají – žádné připomínky 
o Systém soutěží jaro/podzim – byl podán návrh soutěže nedělit na dvě poloviny, 

ale pouze stanovit konečný termín pro sehrání soutěží (kvůli kvalifikaci) – bude 
dále řešeno.  

 
Komise beach J. Homan 

o Informace o uspořádání turnajů na Hluboké – bude rozhodnuto zda Open Beach 
bude jednodenní nebo dvoudenní turnaj, bude stanoveno startovné a systém 
soutěží. 

o Tréninky KCM beach by měli probíhat od května do srpna pravidelně na dvou 
kurtech vždy ve středu. Tréninky se uskuteční buď na kurtech u sportovní haly 
nebo na kurtech Meteoru v Rožnově. Bude jednáno o podmínkách pronájmů 
kurtů. 

o Trenéři KCM Beach, u chlapců D. Juračka, u dívek bude rozhodnuto. 
o Vizuál beachvolejbalu v jižních Čechách – diskuse dál probíhá, úkol pro všechny 

členy výboru 
 

KCM 
o KCM chlapců a dívek připravili plán práce pro rok 2023. Termíny srazů budou 

předány KR pro vzájemnou spolupráci.  
o Olympiáda dětí a mládeže 2024 v jižních Čechách – pokračují práce na přípravě 

olympiády. Do konce března 2023 je termín na zaslání předpokládaného 
rozpočtu na KÚ. 
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Ostatní 

o Summer Park 2023 – proběhne společná schůzka jednotlivých sportů, ČUS a 
Výstaviště dne 15. 2. 2023 – za KVS se schůzky zúčastní T. Kratochvíl a J. Emmer 

o Kancelář KVS na náměstí P. Otakara II je nutné dovybavit nábytkem – úkol trvá 
o KVS bude v roce 2023 ve spolupráci s TJ Meteor pořádat tradiční turnaj Loučení 

s létem dne 26. 8. 2023 – úkol trvá 
o Ve dnech 9. – 12. 3. 2023 proběhne v Českých Budějovicích sraz reprezentace 

Benjamínci chlapci – zajistit reklamu KVS 
 
 
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 14. 3. 2023 od 16,00 hodin, zasedačka 
ČUS, Skuherského 14 – služba T. Kratochvíl.                  
   
 
          
 V Českých Budějovicích dne 9. března 2023  
  
  
 
Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
         předseda KVS 


