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   Z Á P I S  
ze zasedání JHC KVS č. 2/2021 konaném dne 4. května 2021 

 
Přítomni: T. Kratochvíl, P. Koranda, J. Emmer, J. Kratochvíl, V. Janoušek, K. Szabová, B. 
Cháb, V. Zach, R. Motys, P. Oulík    
Hosté: M. Pakosta (předseda ČVS), M. Gerža (jihomoravský KVS), J. Lébl (pražská KVS) 
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 stále nebyla 
žádná agenda předána, předání nadále v jednání 

o Pronájem kanceláře ve Skuherského – podána informace o jednání 
s panem Z. Krátkým (manažerem ČUS), vyjasnění situace, návrhy na řešení 
(nové možnosti nájmu kanceláře) – úkol stále trvá  

o Hlavičkový papír JHC KVS – bude používán jednotný s hlavičkou 
JIHOČESKÝ VOLEJBAL dle grafického manuálu ČVS, do záhlaví přidána     
e-mailová adresa:  jihoceskykraj@cvf.cz 

o Webové stránky JHC KVS – bylo jednáno s M. Mayerem s poptávkou na 
tvorbu nových webových stránek a dále budou poptány firmy a počkáme 
na cenovou nabídku – úkol trvá  

 Přístupy VIS 
o Přístupy do VISu byly nastaveny 
o Modul rozhodčí – V. Janoušek by měl mít nejvyšší přístup (5 nejlépe 6) – v 

jednání 
 Oslavy 100 let v kraji 

o Výbor ustanovil hlavního garanta oslav za JHC KVS – K. Szabová 
o Ocenění jubilantů – T. Kratochvíl obešle OVS s návrhy jubilantů 
o Jubilanty za OVS J. Hradec projedná P. Koranda s O. Kinštem 
o seznamy jmen jubilantů bude sumarizovat B. Cháb 
o u jubilantů je nutné doplnit datum narození – úkol pro B. Chába, popř. pro 

všechny členy výboru 
 Dotace na krajské projekty mládeže – výzvy krajský úřad 

o JHC KVS ze strany starého výboru zažádalo pouze o dotaci na beach 
turnaje ve výši 20 tis. Kč. O žádné jiné dotace na KÚ nebylo zažádáno 

o Bude zváženo podání individuální žádosti na talentovanou mládež mimo 
dotační směrnici přímo na Radu kraje 

 Podpora mládežnických klubů materiálním vybavení v roce 2020 v hodnotě 
5 000,- Kč, ověřit předání vybavení – úkol P. Koranda, stále trvá 
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 Trenéři KCM Jihočeského kraje 

o V. Zach: Na trenéry KCM chlapců navrhl T. Skolku a N. Schwachovou. Byly 
navrženy společné tréninky chlapců a dívek, pro metodicky jednotné 
tréninky. Bylo dohodnuto, že kandidáti na trenéry KCM budou pozváni na 
jednání výboru KVS.  

o P. Oulík: Na trenéry KCM dívek navrhl H. Vobra, M. Šimonka a P. Oulíka. 
o P. Koranda: Na trenéry KCM dívek navrhl P. Sebeniho a P. Zelenku. 

 Školení trenérů III. třídy 
o Plán školení trenérů – stanovit nové termíny a nové školitele 
o Výbor si stanovil vytvořit koncepci školení trenérů – úkol V. Zach 

 
       Komise rozhodčích V. Janoušek  

o Výbor si stanovil vytvořit koncepci školení rozhodčích. Všichni členové výboru 
KVS si připraví návrhy, jak přitáhnout nové mladší rozhodčí.  

o Diskutována otázka zapojení starších žáků, kadetů a juniorů z jednotlivých oddílů 
do systému školení rozhodčích. 

o KR podala návrh odměn rozhodčích pro všechny krajské soutěže – beze změny 
    

       Ekonom P. Koranda 
o Společně s ekonomkou ČUS p. J. Vrkočovou provádí kontrolu účetnictví celého 

předcházejícího volebního období a zároveň vyúčtování dotací za roky 2019 a 
2020. Je nutné připravit vyúčtování dotací za rok 2020/2021, termín do konce 
června. 

o Aktuální finanční prostředky na účtech KVS: běžný účet u Fio banky 437.929,- Kč, 
účet ve VIS 22.210,- Kč. 
 

       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. Do turnaje je přihlášeno 14 družstev mužů a 12 
družstev žen. 

o Byla podána informace o konání 3. ročníku turnaje MIXŮ ve dnech 5. a 6. června 
2021 na Hluboké. Kapacita turnaje je zatím naplněna na cca ½ kapacity. 

o V rámci podpory BC Hluboká byl realizován nákup 2 ks chráničů sloupků 
o Krajský koordinátor beach – předseda ČVS M. Pakosta zašle podrobnější 

informace o co se jedná, úkol trvá 
o Bylo rozhodnuto, že KVS připraví turnaje pro mládež – úkol R. Motys a V. Zach   

 
       Komise mládeže P. Oulík a K. Szabová 

o Uspořádání jednodenních turnajů pro kategorie mladších a starších žáků/žaček – 
možnosti budou projednány na dalším zasedání výboru KVS 

o Oddíly/kluby budou vyzváni k podání přihlášek na nový soutěžní ročník 
2021/2022 

o Na 9. června 2021 je svolán losovací aktiv přihlášených družstev do nového 
soutěžního ročníku – místo konání Restaurace Hoch Špalíček, Č. Budějovice  
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o Komise mládeže připraví na losovací aktiv předběžný písemný rozpis krajských 

volejbalových soutěží mládeže 2021/2022  
 

         
STK J. Emmer a J. Kratochvíl  

o Soutěže KP II jsou zatím nadále přerušeny 
      

V rámci jednání výboru JHC KVS vystoupili pozvaní hosté M. Pakosta, předseda ČVS, 
J. Lébl z pražského KVS a M. Gerža z jihomoravského KVS. Všichni hosté představili své 
vize před valnou hromadou ČVS. 
 
 
Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 1. 6. 2021 od 16,00 hodin v zasedací 
místnosti Domu sportu, Skuherského 14, Č. Budějovice – služba – R. Motys 
                  
 
                                        
                            
 V Českých Budějovicích dne 12. května 2021  
 
   
 Zapsal: P. Koranda                                   Tomáš Kratochvíl, v.r. 
                                                                                                                         předseda JHC KVS 


