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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 06 / 2019 

 konaném dne 4. června 2019 
 

Přítomni:   Popelka, Čuda, Kinšt, Aubrecht, Vobr, Šimonek, Motys, Koranda 
Přizván  :   Cháb  
 
1. Zahájení  a kontrola úkolů: 

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  
- v úvodu konstatoval, že služba opomněla splnit svou povinnost – splní si ji v náhradním termínu.   

➢ informace ČVS 
o převedení LP ve VISu 
o žádost M. Pakosta převedení podpory a příspěvků KVS 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 
o účelové omezení na KCM, minivolejbal a talentové kempy 
o termín podání 15.6 
o maximální výše dotace 70 000Kč 
o návrh projekt na minivolejbal (Lipno, Cinestar, turnaje) 

➢ výzvy krajský úřad 
o vyúčtování beach - schůzka J. Voříšek, pondělí 10.6 J. Popelka 
o výzva sport mládeže - schválená podpora KCM a minivolejbalu 
o výzva sportovní svazy - schválená podpora na několik oblastí  
o pravděpodobnost nutnosti vrácení části dotace na KCM 2018/19 

➢ vzdělávání trenérů (podpora krajský úřad) 
o návrh zájemci o vzdělávání - účast světová show či mosty, KVS hradí vstupní poplatek 

➢ čerpání dotací 
o tréninkové vybavení - distribuováno, P. Koranda zajišťuje předání Soběslav, Strakonice 

➢ dokumenty/systém dotace 2019 
o předávací protokol - vytvořen, používán 
o vyúčtování akce - dodělat s p. Vrkočovou, úkol trvá 
o evidence majetku, účtovací razítko, interní směrnice - úkol trvá 

➢ příprava KP mládeže 
o rozeslán cloudový formulář s příhláškami - výstup P. Koranda 
o není nutné mít elektronický zápis v soutěžích mládeže - nutnost konzultace s kluby P. 

Koranda 
o úprava rozpisu soutěží - P. Koranda zaslal návrh 
o definice práce vedoucích soutěží - zodpovědnost, P. Koranda do května 
o vedoucí soutěže odměna 1000Kč/turnaj, dvě družstva (junioři/juniorky) 500Kč 

➢ Žádost J. Havelka - krajská soutěž čtyřek, projednáno, losovací aktiv diskuze 
➢ LODM 

o dodat údaje do 24.5. - chlapci i dívky předali informace 
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o soustředění KCM 
➢ sport fest Lipno 

o jednání s areálem - partner KVS 
o minivolejbalový turnaj - termín 20.8, pozvání všech klubů 
o dohoda s pomocí v organizaci s Jakubem Lejskem 

➢ Hitrádio Faktor 
o jednání, partner projektu ČVS minivolejbal na Lipně 

➢ Cinestar 
o jednání se Cinestarem - partner KVS 
o dětské neděle - září, ukázka minivolejbalu, kráké promo video před filmem, 300 dětí 

➢ společný projekt na pomoc klubům s dotacemi Můj klub - příprava s Z. Krátkým 

 
 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Konstatoval, že na školení T III.třídy je pouze 6 přihlášek a nebylo by tedy ekonomické tuto část 

školení v červnu provádět. Navrhuje proto nabídnout klubům opětovnou možnost přihlásit své 
zájemce na trenéra III.třídy  a přeložit I.část školení na září 2019. 

➢ Vyplnit a odeslat na ČVS formulář č.9   
        
       Předseda KR V. Aubrecht:  

➢ 26.5. 2019 proběhl seminář KR v Praze – 7 jihočeských rozhodčích sestupuje z listiny C. Na listinu D 
se mají možnost přihlásit Pňáček, Kratochvíl a Nováček 

➢ Zápasy EXM s videem budou v příští sezóně bez lajnových rozhodčích 
➢ 1-KKY rozšířena o 2 skupiny – budou větší nároky na počty rozhodčích 
➢ Info – na vlastní žádost končí s pískáním A.Scheichl – KR žádá KVS o poskytnutí daru 
➢ Jč KR vznáší dotaz, zde se bude konat nějaká kvalifikace do soutěží KP 
➢ Otázka pořádání krajského školení rozhodčích bude řešena na zasedání 11.6.2019 
➢ Kritika úvodních beachových turnajů v kraji – nepovedly se – i když velkou zásluhu na tom má 

počasí  
 
       Předseda STK M. Šimonek + B.Cháb : 

➢ Do konce KP II chybí 2 kola.  Do KP-I-Z chce postupovat  vítěz KPII  Písek. 
➢ Rozpis soutěží dospělých je připraven, přihlášky do soutěží přes VIS budou řešeny až proběhne 

proškolení nového modulu SOUTĚŽE. Školení by mělo proběhnout ve 2.polovině června.  
Losování soutěží proběhne v úterý 9.7.2019 od 9:00 hod v zasedací místnosti Skuherského 14 

➢ M.Šimonek oznámil ukončení činnosti jako vedoucí soutěží mládeže 
➢ Kritizoval způsob nominace hráček na LODM (beach x šestky) 
➢ Diskutován systém soutěže KPII –  stanovení termínu zimního turnaje (nejvhodnější termín – únor)  
➢ Na termín 4.1.2020 připravován otevřený turnaj pro KPI a KPII 
➢ B.Cháb požaduje předložení skutečnosti čerpání rozpočtu 

 
         Zástupce ABV  R. Motys: 

➢ Informace o turnajích přeložených vzhledem k nepřízni počasí na 1.-2.6.2019. Účast 7xM a 12xŽ. 
➢ Přípravy na další akce probíhají bez větších problémů 
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         Ekonom KVS O.Kinšt:  
➢ Podal informace o připravovaných akcích na příští víkend:   

8.6.2019 od 18:00 se uskuteční utkání EL  ČR- BLR 
8.-9.6. republikový turnaj barevného minivolejbalu 

             Účast členů KVS je na těchto akcích vítána ! 
➢ 5.7.2019 v J.Hradci proběhne M-ČR deblů a mixů 

 
       Předseda komise mládeže P.Koranda:    

➢ Rozpis mládeže předložen členům KVS písemně a byl i elektronicky rozeslán trenérům mládeže 
➢ Do Rozpisu je nutné ještě doplnit popis činnosti vedoucích jednotlivých soutěží 
➢ Přihlášky do soutěží přes webovou aplikaci podány, platba LP proběhne přes faktury vydané KVS 
➢ 11.6.2019 od 16:00 proběhne losovací aktiv mládeže 
➢ Přihlášky přes VIS budou podávány až po školení ČVS k novému modulu Soutěže2.  
➢ Po termínu podání přihlášek přes VIS bude proveden rozpis soutěží KP 

  
       Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   

➢ Služba R.Motysovi se překládá na listopad. 
➢ Termíny schůzí na 2.pololetí 2019 :   1.10. (Čuda),  5.11. (Motys)  a  3.12. (Kinšt)    

 
     Příští zasedání KVS:    
 
     Úterý 3.9.2019   16:00 hodin    zasedací místnost Domu sportu,  Skuherského 14, ČB 
     Služba :  V.Aubrecht 

 
   

             Zapsal: Jan Vobr                         Bc. Jiří P o p e l k a   v.r. 
                                                                                                              předseda JHC KVS 
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