ZÁPIS

ze zasedání JHC KVS č. 6/2021 konaném dne 2. listopadu 2021
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, B. Cháb, V. Janoušek,
R. Motys, P. Oulík, V. Zach, K. Szabová (on line)
Hosté:
Omluveni:
Místo konání: zasedací místnost ČUS, náměstí P. Otakara II č. 33, Č. Budějovice
1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda JHC KVS T. Kratochvíl
Oslavy 100 let
o Všechny naplánované akce při příležitosti oslav 100 let volejbalu proběhly v
pořádku a ve stanovených termínech
o Je nutné zajistit fakturaci všech nákladů pro vyúčtování dotací. Jedná se o
fakturace za minivolejbalové míče, šály, trička a catering (R. Mifka) a za knihy
(B. Cháb)
o U osobností, které se nemohli osobně dostavit na slavnostní zápas dne
30.11.2021, proběhne dodatečně předání plaket osobně v termínech vždy dle
telefonické dohody
o Do oslav bude dodatečně zahrnutý zápas VK EGE Č. Budějovice s juniorskou
reprezentací ČR při příležitosti slavnostního otevření nové sportovní haly
v Táboře dne 11. 11. 2021
o Bílá trička a ostatní věci z oslav – K. Szabová uloží ve svém kabinetě ve
sportovní hale.
a) Minivolejbal
o První velký turnaj se uskutečnil v rámci oslav 100 let v sobotu 30. 10. 2021 od
8,00 do 16,00 hodin. Vše proběhlo v pořádku za účasti cca 80 dětí. Nižší účast
byla ovlivněna podzimními prázdninami a karanténou dětí.
o Další turnaj se uskuteční v hale Lokomotiva dne 7. 11. 2021 – ceny, míče,
organizace turnaje je připraveno a zajištěno. Pro dětský koutek (skákací hrad)
je nutné zajistit zátarasy, aby skákající děti neměli přístup na sportoviště. Pro
zátarasy je možno využít reklamní panely Jihostroje, které jsou uskladněny ve
sportovní hale. M. Nováček osloví V. Zacha nebo K. Szabovou.
o Z turnaje byla pořízena fotodokumentace (D. Kubát), všem členům bude
zaslána přes úložnu.
o Sponzor minivolejbalových turnajů Madeta dodá pro děti lipánky a další
dobroty
b) KCM
o Dne 31. 10. 2021 proběhl společný sraz KCM chlapců a dívek v ZŠ O. Nedbala
o Zprávu ze srazu připraví T. Skolka
o Ze srazu byl vytvořen videozáznam – metodický sestřih (T. Fábera), který
bude následně zveřejněn.
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o Beach – je nutné určit trenéra za jižní Čechy v souvislosti s olympiádou – úkol
R. Motys
Komise rozhodčích V. Janoušek
o Školení rozhodčích proběhlo 26. 10. 2021 od 17,00 hodin v zasedací místnosti PF
JU – pochvala pro R. Biskupa
o Leták pro nábor nových rozhodčích – zjistit, zda je možno použít nějaký leták
ČVS, nebo připravíme vlastní leták KVS – úkol J. Kratochvíl
o Na webové stránky JHC KVS připraví KR zjednodušený výklad pravidel, kde
budou popsány a vysvětleny nejčastější a nejrizikovější situace.
Ekonom P. Koranda
o Odměny za organizaci oslav 100 let budou řešeny formou DPP
o Smlouvy pro trenéry KCM byly vyhotoveny a podepsány
o Vyúčtování všech dotací na oslavy 100 let proběhnou do 30.11.2021
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová
o Soutěže probíhají
o Je nutné stanovit pravidla pro navrácení LPD – proběhla diskuse – rozhodnutí
přesunuto na zasedání výboru v prosinci
o P. Oulík informoval, že ve dnech 13. – 15. 5. 2022 proběhne v Táboře finále MR ČR
mladších žákyň.
STK J. Emmer a J. Kratochvíl
o Soutěže KP I a II probíhají
o Připomínky k soupiskám budou zaslány na všechny kluby v rámci jižních Čech –
úkol B. Cháb
o KVS obdržel informaci o konání a propozice mistrovství ČR veteránů (L. Vašina).
Koordinátorem za JHC KVS stanoven J. Emmer.
o Byla diskutována otázka stanovení a výše pokut – bude řešeno na zasedání
výboru v prosinci 2021.
Metodik V. Zach
o Školení trenérů III. třídy proběhne ve dnech 8. – 9. ledna 2022. Pozvánky
zájemcům a na kluby budou zaslány do 22. 11. 2021.
o Další pevné termíny školení budou upřesněny na schůzi KVS v prosinci.
o V. Zach připraví úvodní slovo na webové stránky o plánovaných seminářích (co,
kde, kdy a proč)
o Knihy pro trenéry (Z. Haník) jsou objednány, dodání se očekává na přelomu
listopadu a prosince
o Byla podána informace o zřízení chlapecké složky v Písku (Čížek)
Komise beach R. Motys
o Původní koordinátor J. Popelka zrušen – nově práva přidělena R. Motys.
o Termíny mládežnických turnajů pro JHC KVS budou stanoveny v lednu 2022
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Ostatní
o Webové stránky JHC KVS – hotové a funkční, budou upřesněna práva pro
vkládání článků a ostatních informací
o Výbor KVS se shodl, že podá podnět KRK ČVS na prošetření registrace členů
o Budějcká drbna – v jednání je tvorba stolního kalendáře v rámci charitativního
projektu pro nemocné děti. V kalendáři budou použity fotografie z oslav 100 let
volejbalu.
o Pro potřeby KVS byly zakoupeny 2 notebooky.
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 6. 12. 2021 od 17,00 hodin. Místo bude
dodatečně upřesněno.

V Českých Budějovicích dne 10. října 2021
Zapsal: P. Koranda
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Tomáš Kratochvíl, v.r.
předseda JHC KVS
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