ZÁPIS
ze zasedání JHC KVS č. 1/2021 konaném dne 13. dubna 2021
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, V. Janoušek, K. Szabová, B.
Cháb, V. Zach, R. Motys, P. Oulík
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.
 Informace o aktuálním stavu
o Předání agendy KVS – ze strany bývalého předsedy J. Popelky nebyla
žádná agenda předána
o Pronájem kanceláře ve Skuherského – bude jednáno s panem Z. Krátkým,
manažerem ČUS – úkol T. Kratochvíl
o Volba místopředsedy JHC KVS – zvolen Jaroslav Emmer
o Volba funkcí (gescí) výboru KVS – seznam bude zaslán všem oddílům
Jihočeského kraje – úkol T. Kratochvíl
o Hlavičkový papír JHC KVS – bude používán jednotný s hlavičkou
JIHOČESKÝ VOLEJBAL dle grafického manuálu ČVS
o Webové stránky JHC KVS – dvě varianty řešení – získání původních ,
vytvoření nových webových stránek – v jednání
o Ostatní vybavení – trička na minivolejbal (600 ks je u O. Záhoře) a
vybavení KCM dívky (soupravy, batohy jsou u H. Vobra) – úkol ověřit
skutečnost u H. Vobra, úkol J. Kratochvíl
 Přístupy VIS
o Modul banka – T. Kratochvíl, P. Koranda
o Modul soutěže – J. Kratochvíl, J. Emmer, P. Oulík, K. Szabová, B. Cháb
o Modul beach – T. Kratochvíl, R. Motys
o Modul rozhodčí – V. Janoušek, R. Biskup
o Možnosti přidělení přístupů projedná J. Kratochvíl s H. Vobrem
 oslavy 100 let v kraji
o Společná akce KVS a VK Jihostroj – den volejbalu, termín 28. 10. 2021,
veškeré krajské soutěže po kraji, minivolejbal + zápas Jihostroje, mobilní
výstava, úkol trvá
o Objednána radniční výstavní síň v Českých Budějovicích ve dnech 1. – 20.
10. 2021, úkol P. Koranda
o Ocenění jubilantů v rámci oslav 100 let – návrhy jmen jubilantů
 dotace na krajské projekty mládeže – výzvy krajský úřad
o první vlna, žádosti na akce – termín leden – ověřit podání žádosti
o druhá vlna, žádosti talentovaná mládež – termín březen – ověřit podání
žádosti, úkol V. Zach
 Byly zkontrolovány zápisy výboru JHC KVS za leden 2021 a únor 2021. Na úkoly z
tohoto období bylo navázáno novým výborem
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 Rada mládeže ČVS – výborem JHC KVS byl nominován za jižní Čechy V. Zach
 Trenéři KCM Jihočeského kraje
o Členové výboru si připraví návrhy jmen na pozici trenérů/trenérek KCM
chlapců a dívek. Na dalších zasedáních výboru KVS o nich bude
diskutováno.
 Školení trenérů III. třídy
o Plán školení trenérů – zjistit, zda byl zpracován a zaslán plán školení
trenérů na ČVS
o V případě, že plán nebyl vyhotoven, výbor JHC KVS na svém dalším
zasedání připraví nový plán školení trenérů III. třídy
Komise rozhodčích V. Janoušek
o Plán školení rozhodčích – zjistit, zda byl zpracován a zaslán plán školení
rozhodčích na ČVS
o V případě, že plán nebyl vyhotoven, KR připraví nový plán školení rozhodčích
o Diskutována otázka zapojení kadetů a juniorů z jednotlivých oddílů do systému
školení rozhodčích, úkol V. Zach
o KR připraví návrh odměn rozhodčích pro všechny krajské soutěže (dospělí i
mládež)
Ekonom P. Koranda
o Společně s ekonomkou ČUS pí. J. Vrkočovou bude provedena kontrola vyúčtování
dotací za rok 2020 a připraveno vyúčtování dotací za rok 2021, termín do konce
května
o Společně s ekonomkou ČUS pí. J. Vrkočovou bude provedena kontrola účetnictví
za předcházející volební období
Komise beach R. Motys
o Byla podána informace o konání 3. ročníku turnaje mužů a žen ve dnech 22. a 23.
května 2021 na Hluboké
o Byla podána informace o konání 3. ročníku turnaje MIXŮ ve dnech 5. a 6. června
2021 na Hluboké
o V rámci podpory BC Hluboká odsouhlasen nákup 2 ks chráničů sloupků –
možnost nákupu ověří V. Zach
o Pozvánky připraví a zašle členům výboru R. Motys
o Pozvánky ve spolupráci s OVS budou zaslány na všechny oddíly mužů, žen a
mládeže
o Krajský koordinátor beach
Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová
o Všechny soutěže mládeže byly z důvodu koronaviru zrušeny
o Po uvolnění opatření vyvstává otázka uspořádání jednodenních turnajů pro
kategorie mladších a starších žáků/žaček, návrh podal V. Zach
o Komise mládeže ověří u klubů zájem o tyto turnaje
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o Komise mládeže založí ve VIS nový ročník soutěží mládeže tak, aby v průběhu
měsíce května mohli oddíly podávat přihlášky
o Na měsíc červen bude svolán losovací aktiv přihlášených družstev
o Komise mládeže připraví písemný rozpis krajských volejbalových soutěží
mládeže 2021/2022
STK J. Emmer a J. Kratochvíl
 Soutěže KP I dospělých byly zrušeny
 Soutěže KP II byly přerušeny a bylo diskutováno, za jakých podmínek bude
možno soutěže dohrát, když dojde k uvolnění opatření. Výbor se usnesl, že
soutěže budou dohrány s tím, že termín ukončení soutěží byl posunut na 25. 6.
2021
 STK připraví dopis o rozhodnutí JHC KVS k dohrání soutěží
 Všechny oddíly KP budou informovány o změnách osob STK u mužů a žen, úkol T.
Kratochvíl

Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 4. 5. 2021 od 16,00 hodin v zasedací
místnosti Domu sportu, Skuherského 14, Č. Budějovice – služba – bude upřesněno
Další zasedání: 1. 6. 2021 v 16:00 hodin, služba – bude upřesněno

Zapsal: P. Koranda
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Tomáš Kratochvíl,
předseda JHC KVS
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