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ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 08 / 2019 

 konaném dne 1. října 2019 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  
➢ termínovník túkolů 

o zhodnocení školení trenérů 
o zhodnocení školení rozhodčích - posunuto na listopad 

➢ informace ČVS 
o KCM chlapců i dívek pro letošní rok ročníky 2006, chlapci 2006 i pro LODM, dívky pro LODM 

2007 
o pozvánka na schůzku s předsedou ČVS 16.10. 
o ME mužů, 13. místo, postup ze skupiny 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 
o obdržena dotace na minivolejbal na Lipně a promo Cinestar 
o dotace 70 000Kč 
o promo Cinestar 29.9 - minivolejbalový kurt, hra pro děti, promo video v kině, výstup video 

➢ výzvy krajský úřad 
o vyúčtování beach - nutnost dodání dokladů za cca 500Kč, úkol J. Popelka 
o vyúčtování podpory KCM - úkol splněn, poděkování J. Vobr 
o podpora klubů tablety z dotace pro sportovní svazy - schůzka komise mládeže 

neuskutečněna, úkol J. Popelka email členové komise 
➢ dokumenty/systém dotace 2019 

o předávací protokol - vytvořen, používán 
o vyúčtování akce - dodělat s pí. Vrkočovou, úkol trvá 
o evidence majetku, účtovací razítko, interní směrnice - úkol trvá 
o změna oběhu dokladů, email pí. Vrkočová, úkol J. Popelka dodefinování, email členům + 

uložení na Basecamp 
➢ finance 

o souhrnný graf o čerpání rozpočtu - listopad 
➢ příprava KP mládeže 

o dohoda o provedení práce pro vedoucí soutěže - O. Kinšt zprocesoval, podepsat J. Popelka 
o faktury pro kluby za účast v soutěžích - úkol O. Kinšt 
o rozdělení podpory klubům - 1. část, mládežnický členi s LP k 1.12.2019, úkol J. Popelka 

email mládežnickým klubům 
o M. Šimonek koordinátor pro VIS a mládežnické soutěže - zápůjčka notebook 
o úkol P. Koranda míče odvoz z kanceláře 
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➢ KCM 
o úkol trenéři KCM plán činnost do konce roku 2019 
o organizace Vánočního turnaje 21.12 - úkol J. Popelka zajistit halu a KCM týmy 
o zájem organizace memoriálu Myslíka (chlapci), 29 - 31.5, Sportovní hala - úkol J. Popelka 

jednání Madeta hala 
➢ Cinestar 

o dětské neděle - září, ukázka minivolejbalu, krátké promo video před filmem, 100 dětí, 
opakování listopad 

o teambuildingový zápas začátek října v hale - termín posunut 
➢ společný projekt na pomoc klubům s dotacemi Můj klub - příprava s Z. Krátkým 
➢ vzdělávací centrum KVS 

o smlouva podepsána, školení proběhlo 
o zajistit proplacení nákladů - lektoři ČVS, úkol J. Vobr 

➢ basecamp 
o představení služby, lepší organizace KVS, sdílené dokumenty 
o zdarma poskytnuta ČUS 
o pozvánka do služby, uložení dokumentů 
o úkoly z porady s termínem v Basecampu, přehled 

➢ projekt s ČUS a krajem 
o veškeré sportovní akce v Jihočeském kraji pro veřejnost 
o webová stránka jiznicechysportuji.cz 
o pozvánka volejbalovým klubům přidání akcí - komunikace s ČUS, úkol J. Vobr email klubům 

➢ vkládání článků mládežnické soutěže 
o povinnost vedoucího soutěže napsat článek + foto, dva odstavce 
o vkládání na stránky kraje – dohoda vkládání článků B. Popelková, úkol J. Popelka email 

vedoucí soutěží 
➢ možnost vyšších dotací KVS 

o iniciativa J. Olšiak a Pražský volejbalový svaz, komunikace s náměstkem MŠMT 
o navýšení programu Organizace sportu pro ČVS o 25% přímo pro KVS 
o rozhodnutí - JHC KVS podporuje návrh PVS 

➢ nemistrovské soutěže 
o 1. turnaj Středoškolské volejbalové ligy, 10 týmů, mixy, pozitivní ohlasy 
o Vysokoškolská volejbalová liga začátek 25.10. 

 
 
2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ TMK a ÚV ČVS podepsaly smlouvu o ustavení Vzdělávacího centra JHC KVS 
➢ Informace o průběhu školení T III.třídy – přihlášeno celkem 16 zájemců.   
➢ TMK předložila ke schválení a jmenování návrh pro 11 nových trenérů III. třídy - schváleno a 

jmenováno 
➢ Nutno zajistit vyplacení odměn školitelům za lektorskou činnost při školení T III.tř. z ÚV ČVS.  
➢ Ve spolupráci s ekonomkou KS ČUS J. Vrkočovou  dokončeno vyúčtování grantu JčK na činnost 

KCM 2018-2019 
 
       Člen KR V. Janoušek:  
        Vyřídil pozdrav od V.Aubrechta, který je po operaci oka v domácím léčení a informoval o činnosti KR :  
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➢ Podal informaci o přípravě školení rozhodčích II. a  III. třídy, které se uskuteční 4. – 6. 10. 2019  
➢ Sraz rozhodčích na turnaji superveteránů v J.Hradci je 19.10. v 10 hod. 
➢ KR navrhuje upravit odměny rozhodčích při vysokoškolské lize (R si na akci musejí brát dovolenou) 
➢ Textovou část Rozpisu dospělých i mládeže elektronicky rozešle KR na všechny rozhodčí 
➢ Rozhodčích je stále málo a stárnou – KR navrhuje pro nábor využívat všechny promo akce KVS 

 
       Předseda komise mládeže P. Koranda:    

➢ Soutěže mládeže běží zatím bez problémů. Pro rozlosování mladších žákyň nutno M.Šimonkovi 
dodat čísla pro nasazení 

➢ Konečné znění Rozpisu soutěží mládeže bude zasláno J.Popelkovi pro vložení na krajské stránky 
 

       Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb : 
➢ Předsedovi KM předán soubor povinností vedoucích jednotlivých soutěží mládeže 
➢ Soutěže KPII dohrávají podzimní část soutěží většinou v halách – spousta přesunů termínů 
➢ V tomto týdnu startují soutěže mužů KPI M i Ž.  
➢ Vrácené vklady do krajských soutěží mužů budou na základě dopisu vedoucího soutěže hrazeny 

prostřednictvím převodů ve VIS bance s poznámkou LPD  
 

 Ekonom KVS O. Kinšt:  
➢ Připraveny faktury klubům za vklady do mládežnických soutěží – rozeslány budou během týdne.  
➢ Republikové finále superveteránů a veteránek, se uskuteční 19.-20.10.2019 v J.Hradci – zváni jsou 

členové JHC KVS.  
                 
       Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   

➢ Všechna ocenění osobností, navržená pro rok 2019, byla předána. V roce 2019 by mělo ještě 
proběhnout pozvání do Senátu ( O.Kinšt) 

➢ Do konce roku nutno připravit návrhy na ocenění jihočeských jubilantů pro rok 2020 
 
 
     Poslední dvě zasedání KVS v roce 2019:      
 
     Úterý 5.11.2019   16:00 hodin    zasedací místnost Domu sportu,  Skuherského 14, ČB 
                                                          Služba :  O. Kinšt 
      
     Úterý 3.12.2019   16:00 hodin    zasedací místnost Domu sportu,  Skuherského 14, ČB 
                                                          Služba :  R. Motys 
    

 
   
 

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