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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 07 / 2019 

 konaném dne 3. září 2019 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  
 

➢ termínovník úkolů k dnešnímu datu 
o rozpisy soutěží 
o zahájení soutěží 
o příprava školení trenérů a rozhodčích 
o vyhodnocení činnosti KCM 

➢ informace ČVS 
o prozatím nestanoven věk pro práci s dětmi v KCM, dotaz na SR J. Popelka 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 
o obdržena dotace na minivolejbal na Lipně a promo Cinestar 
o dotace 70 000Kč 

➢ výzvy krajský úřad 
o vyúčtování beach - nutnost dodání dokladů za cca 500Kč J. Popelka 
o nesplnění termínu vyúčtování podpory KCM, možnost sankce - zodpovědnost J. Vobr 
o podpora klubů tablety z dotace pro sportovní svazy - schůzka komise mládeže konec září, 

zodpovědnost P. Koranda 
➢ vyhodnocení KCM chlapců 

o celkem 24 chlapců, 16 srazů, vánoční turnaj, přípravný turnaj Kolín 
o úspěšné vystoupení na LODM chlapeckého týmu - 2. místo 
o pozvánka od hejtmanky pro medailisty na 9.9. 
o neformální ukončení KCM 2.9 Meteor, beach a posezení, účast 11 chlapců s rodiči 

➢ 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 
o změna oběhu dokladů, email Vrkočová 

➢ finance 
o předložen souhrnný graf s informacemi o čerpání rozpočtu 

➢ příprava KP mládeže 
o rozpis rozeslán 
o definice práce vedoucích soutěží - zodpovědnost, P. Koranda 
o vedoucí soutěže odměna 1000Kč/turnaj, dvě družstva (junioři/juniorky) 500Kč 
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o seznam kontaktů na haly - do 8.9., zodpovídá P. Koranda, dvě objednávky 2019 - 2020 
o dohoda o provedení práce pro vedoucí soutěže 

➢ Žádost J. Havelka - krajská soutěž čtyřek, projednáno, losovací aktiv diskuze, nezařazeno do KP 
soutěží, J. Havelka osloven - dodání více informací o zájemcích, bez oficiální odpovědi 

➢ sport fest Lipno 
o minivolejbalový turnaj - termín 20.8, účast 80 dětí, kladné reakce 
o Hitrádio Faktor propagace turnaje 

➢ Cinestar 
o promo akce při premiéře filmu Skrz prsty, letáček s kontakty na mládežnické kluby 
o jednání se Cinestarem - partner KVS 
o dětské neděle - září, ukázka minivolejbalu, krátké promo video před filmem, 300 dětí 
o team buildingový zápas začátek října v hale 

➢ Loučení s létem 
o sobota 31.8 areál TJ Meteor 
o 19 týmů - 11 mužských, 8 ženských 
o poděkování V. Aubrecht 

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

o nová směrnice a prováděcí předpis 
o souhlas s podmínkami ČVS 
o v naprosté většině vlastní školitelé 
o organizace a zajištění J. Vobr 
o ekonomicky výhodné pro kraj, J. Vobr předložení vyúčtování říjen 

➢ Basecamp 
o představení služby, lepší organizace KVS, sdílené dokumenty 
o zdarma poskytnuta ČUS 

➢ projekt s ČUS a krajem 
o veškeré sportovní akce v Jihočeském kraji pro veřejnost 
o zviditelnění akcí KVS i klubů 

 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Podána informace o činnosti dívčího KCM a jeho účasti na LODM. KCM dívek se v závěru přípravy i 

na Olympiádě samotné potýkalo s nedostatkem kvalitních hráček - nebyla u nich ochota  
reprezentovat Jč. kraj.  

➢ Všem členům KVS rozeslán návrh smlouvy Vzdělávacího centra KVS, programová náplň a rozvrh 
školení T III. třídy. 
Po krátké diskusi odsouhlasen podpis smlouvy Vzdělávacího centra KVS – podepsanou smlouvu 
předá 4.9. J. Popelka na sekretariátu ČVS. 
Odsouhlasena obsahová náplň i rozvrh školení TIII. Na školení přihlášeno 12 jihočeských a 4 
severomoravští zájemci. Všichni obdrželi pozvánku s veškerými informacemi o obou částech 
školení.  Školení je organizačně zajištěno (lektoři Šimonek M., Zach V., Záhoř O., Vobr, Biskup a 
Veselá  -  místo: teorie i praxe  SH Stromovka ČB). Lektoři Biskup a Veselá budou odměněni 
z prostředků KVS, ostatní lektory z listiny školitelů odměňuje ÚV ČVS.   
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       Předseda KR V. Aubrecht:  
➢ Podal informaci o přípravě školení rozhodčích II. a  III. třídy, které se uskuteční v pátek 4.10. a 

praxe v neděli 6.10. při turnaji KP žákyň. Zatím přihlášeno 9 zájemců (2x III.tř + 7x II.třída) 
➢ Nutno vyřešit mechanizmus vyplácení rozhodčích za turnaje mládeže 

 
       Předseda komise mládeže P. Koranda:    

➢ Elektronicky rozesláno finální znění Rozpisu mládeže – bohužel již jsou k němu další připomínky, 
které budou řešeny s trenéry žákyň na kvalifikačním turnaji koncem září.  Jediní, kteří reagovali na 
výzvu KM k připomínkám, byli jednotliví vedoucí soutěží.  

➢ Ve VIS jsou v jednotlivých soutěžích zadána družstva, není však provedeno nasazení jednotlivých 
soutěží a proveden termínový rozpis. V kategoriích dívek je situace složitá v tom, že přelosování 
soutěží se děje před každým turnajem a je nutno provést nový rozpis zápasů pro dané kolo. Po 
diskusi jmenován koordinátor soutěží mládeže Milan Šimonek, který bude zajišťovat ve VISu 
vytváření rozpisů zápasů pro jednotlivé turnaje všech kategorií.  

➢ Úkol 1:  KM dodá do 8.9. ekonomovi KVS O. Kinštovi seznam kontaktů jednotlivých hal, kde bude 
KVS hradit pronájmy.   
Úkol 2:  KM do 10.9. zašle M. Šimonkovi nasazení jednotlivých soutěží (čísla družstev) tak, aby bylo 
možno provést rozpisy jednotlivých soutěží mládeže.  
Úkol 3 :  O. Kinšt připraví do 20.9. formulář pro KR na odměnu rozhodčích a smlouvy pro vedoucí 
jednotlivých soutěží. 

➢ Mechanizmus placení rozhodčích při turnajích mládeže: - Hlavní rozhodčí obdrží od KR formuláře 
pro odměnu rozhodčích, zajistí jejich vyplnění rozhodčími při turnaji a po jeho skončení předá 
vyplněné formuláře zpět KR. Ta je zpracuje a 1x měsíčně zajistí předání podkladů ekonomovi KVS 
k vyplacení odměn za řízení utkání.  
 

       Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb : 
➢ STK přes léto pilně pracovala: - uzavřela loňský ročník soutěží, připravila textovou část rozpisu 

soutěží a rozeslala pokyny družstvům pro přihlášky do soutěží. Dále evidovala jejich návratky, 
provedla rozlosování soutěží, vytvořila termínové rozpisy jednotlivých soutěží a skupin KP mužů a 
žen. Soutěže KP II M i Ž zahajují tento týden, soutěže KP I pracují na změnách termínů. 
B.Cháb upozornil na problémy s VISem předělané moduly soutěže soupisky, nyní jsou problémy 
hlavně s nahráváním zápisů (úprava velikosti).  
 

         Ekonom KVS O. Kinšt:  
➢ Připravuje faktury klubům za vklady do mládežnických soutěží.  

Úkol:  Do 15.9. dodá P. Koranda  O. Kinštovi podklady (částky) pro vystavení těchto faktur klubům.  
➢ Předložil návrh na podporu republikového finále superveteránů a veteránek, která se uskuteční 

19.-20.10.2019 tradičně v J.Hradci.  
KVS souhlasí s poskytnutím příspěvku 10.000,- Kč na činnost rozhodčích. 

 
       Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   

➢ Informace o zařazování do osobností ČVS  - možno až od věku 60-ti let 
➢ 1.10. od 18:00 hodin zve M. Čuda členy KVS na společné setkání u příležitosti svého 

životního jubilea. 
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     Příští zasedání KVS:    
 
     Úterý 1.10.2019   16:00 hodin    zasedací místnost Domu sportu,  Skuherského 14, ČB 
     Po tomto zasedání proběhne v restauraci Bárovka setkání s jubilantem Milanem Čudou.  

 
   

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