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Skuherského 14       e-mail: volejbal@jck.cuscz.cz 
370 01 České Budějovice      www: jc.cvf.cz 
 

ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 09 / 2019 

 konaném dne 5. listopadu 2019 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  

➢ termínovník úkolů 

o příprava činnosti KCM 2019/2020 

o zhodnocení školení rozhodčích - včetně vyúčtování 

o úkoly ze zápisu JHC KVS 

➢ informace ČVS 

o porada s předsedou ČVS 

▪ informace o dotační politice státu 

▪ rejstřík MŠMT 

▪ aktualizace hospodářských směrnic - komunikace s předsedou HK, návrh zrušení 

HK, zodpovědnost kontroly účetnictví, není definováno jak v budoucnu 

▪ medializace, komunikace - nový marketingový pracovník na ČVS 

o podklady výbor ČVS 

▪ směrnice financování KVS - komunikace zaslána členům výboru JHC KVS 

▪ organizační řád sekretariátu - podklad SR generální sekretář, nedodržení směrnice 

kdy směrnici může předkládat pouze předseda LK po projednání v komisi 

▪ návrh rozpočtu - projednání na SR 6.11., podklady zaslány 5.11. 

o programová konference mládeže 

▪ výstup pro KVS - na memoriálu může hrát nahrávač narozený v roce 2005 

▪ povinnost skákaného podání na memoriálu Myslíka 

▪ komunikace s P. Judou o pořádání memoriálu Myslíka 29 - 31.5 v ČB 

▪ povinnost účasti zástupce JHC KVS v budoucnu 

o výbor ČVS - 23. listopadu, účast členů výboru  

o zasílání zápisu z jednání JHC KVS na ČVS - úkol J. Vobr, trvale 

o žádost úprava VIS - možnost zjištění mládežnické členské základy s LP 

o výstup jednání arbitrážní komise ve věci Benátky - Brno,  

o problém nefunkčnost extraligových streamů - nový systém, velké technické problémy, 

očekávání rychlého vyřešení 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 

o dotace spotřebována 

o vyúčtování dotace na krajský projekt - úkol J. Popelka 

➢ výzvy krajský úřad 

o vyúčtování beach - nutnost dodání dokladů za cca 500Kč J. Popelka, doklad dodán 
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o podpora klubů tablety z dotace pro sportovní svazy - schůzka komise mládeže 

neuskutečněna, úkol J. Popelka email členové komise, úkol splněn 

o nákup tabletů v hodnotě cca 5000Kč/tablet pro všechny mládežnické kluby - úkol J. Popelka 

➢ dokumenty/systém dotace 2019 

o předávací protokol - vytvořen, používán 

o vyúčtování akce - úkol splněn, využití při požadavku na finanční prostředky, interní 

stanovení definice akce - úkol J. Popelka a J. Vobr 

o evidence majetku, účtovací razítko, interní směrnice - úkol trvá 

o změna oběhu dokladů - doklad vytvořen, dodržování od listopadu 2019 

o objednávkový formulář - vytvořen, využíván pro mládežnické soutěže, využití v budoucnu 

➢ finance 

o souhrnný graf o čerpání rozpočtu - předložen 

o komplikace využití dotací - návrh rozpočtu květen 2019 příspěvek za LP z organizace sportu, 

realita smlouva na prostředky z programu talent 

o přehled o využití dotací k 31.11.2019 - úkol J. Popelka 

➢ KP mládeže 

o dohoda o provedení práce pro vedoucí soutěže – úkol splněn 

o faktury pro kluby za účast v soutěžích - úkol splněn 

o rozdělení podpory klubům - 1. část, mládežničtí členi s LP k 1.12.2019, úkol J. Popelka 

email mládežnickým klubům, úkol splněn, email s připomínkou - úkol J. Popelka 

o rozdělení podpory - příprava dokumentu pro kluby - úkol J. Popelka a O. Kinšt 

o úkol P. Koranda míče odvoz z kanceláře - úkol splněn 

➢ Minivolejbal 

o 1. krajský turnaj 10. listopadu 

o nárůst počtu družstev na 140 týmů, 27% nárůst 

o rozdělení míčů z loňské sezóny 

o trička pro děti - O. Záhoř komunikace J. Lejsek, V. Bednář dovoz 

o míče - poptání Galy a Mikasy, Mikasa cenově výhodnější 

o využívání minivolejbalových setů ve vlastnictví KVS - vrácení svazových setů 

o minivolejbal placení startovného od ročníku 2020/2021 

➢ KCM 

o KCM chlapci - 1. soustředění, účast 18 chlapců 

o organizace Vánočního turnaje 21.12 - úkol J. Popelka, hala zajištěna, většina týmů také 

o zájem organizace memoriálu Myslíka (chlapci), 29 - 31.5, Sportovní hala - úkol J. Popelka 

jednání Madeta hala, úkol splněn, Sportovní hala obsazena, rezervace haly Oskara Nedbala 

o memoriál Myslíka - úkol J. Popelka oficiální žádost zaslat p. Judovi 

➢ Novoroční turnaj KP mužů a žen 

o termín 4.1.2020, účast max 8 týmů mužů a žen 

o pozvánka zaslána na KP týmy 

➢ Cinestar 

o dětské neděle v listopadu - ukázka minivolejbalu, letáček, krátké promo video před filmem 

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 zajistit proplacení nákladů - lektoři ČVS, úkol J. Vobr, úkol splněn 

➢ basecamp 

o pozvánka do služby, uložení dokumentů 

o úkoly z porady s termínem v Basecampu, přehled 

o představení základních funkcí 

o uložení dalších dokumentů 

mailto:volejbal@jck.cuscz.cz
http://jc.cvf.cz/


 

 
JHC KVS       mobil: 722 940 298 
Skuherského 14                            e-mail: volejbal@jck.cuscz.cz 
370 01 České Budějovice      www: jc.cvf.cz 
 

o využívání na větší krajské akce - memoriál Myslíka, beach turnaje, vánoční turnaj KCM 

➢ 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 - úkol J. Vobr email klubům, email připraven - 

úkol J. Popelka rozeslat 

➢ ČUS a kraj 

o pracovní seminář zástupců sportovních svazů - 13. listopadu, účast J. Popelka a J. Vobr 

➢ vkládání článků mládežnické soutěže 

o povinnost vedoucího soutěže napsat článek + foto, dva odstavce 

o vkládání na stránky kraje - dohoda s P. Korandou, vkládání článků B. Popelková - úkol J. 

Popelka rozeslat informaci vedoucím mládežnických soutěží 

➢ nemistrovské soutěže 

o 2. turnaj Středoškolské volejbalové ligy 4. prosince 2019 

o Vysokoškolská volejbalová liga začátek 25.10. - účast 5 týmů, rozhovor Český rozhlas, 

článek Deník (Kamil Jáša),  2. turnaj 13. prosince 

➢ Ples volejbalu Tábor - účast J. Popelka, příjemná společenská akce 

➢ Pozvánka 50. let Vodňan - žádost zástupce JHC KVS a L. Školaudy, zástupce V. Janoušek 

➢ Převod finančních prostředků z VIS – úkol O. Kinšt 
 

2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  
Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Školení T III. třídy písemně uzavřeno i s úsekem vzdělávání ČVS. Faktury jednotlivých školitelů 

předány ekonomce ČVS a O. Foltýnovi  
➢ Při placení účastnického poplatku přes VIS banku za školení  T III. třídy bude na požádání vystaveno 

pouze potvrzení o přijaté platbě.  
➢ Předány velikosti pro vybavení KCM dívek od firmy Mizuno.  

 
       Člen KR R.Biskup :      

➢ Podal informaci o průběhu školení rozhodčích II. a  III. třídy, které se uskutečnilo 4. – 6. 10. 2019  
a zároveň předal seznam vyškolených rozhodčích II. a III. třídy ke jmenování – schváleno! 

➢ Informoval o příspěvku KR ČVS na činnost rozhodčích v kraji. 
 
       Předseda KR KVS V. Aubrecht : 

➢ 30.11. – 1.12. bude KR delegovat rozhodčí na ČP žáků v ČB 
➢ KR JHC KVS odmítá řídit zápasy OPM ČB pokud se k zápasu nedostaví 6 hráčů. Kolem tohoto 

problému vznikla velká diskuse s tímto závěrem:  Do příští sezóny  OVS ČB a KR JHC KVS vyřeší 
dohodou problém s rozhodčími pro zápasy OPM.  Dohoda pak budou povinny obě složky 
dodržovat. 
 

Ekonom KVS O. Kinšt:  
➢ Podal informaci o M-ČR superveteránů a superveteránek v J.Hradci a poděkoval za příspěvek na 

činnost rozhodčích od JHC KVS. 
➢ Na příštím zasedání  nutno předložit návrhy na příspěvky pro členy KVS na telefony  a návrhy na 

DPP.  
 
    

Zástupce Beachvolejbalu Vendy Kaneová (přizvana za nemocného R. Motyse): 
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➢ Zástupci beachvolejbalu KVS byli osloveni novým majitelem Beach arény na Vltavě Beach serisem:  
➢ Tato společnost provozuje areály v Praze, Středních Čechách, Plzni a nyní i v Č.Budějocicích – 

nejsou tedy úplnými začátečníky v tomto odvětví. V Č.Budějovicích by chtěli mít 7 kurtů a chtěli by 
v mládežnických kategoriích patřit k nejlepším klubům v rámci ČR. 
 

       Předseda komise mládeže P. Koranda:    
➢ Soutěže mládeže běží.  Vyskytly se 2 problémy: 

1) Přibývá změn pořadatelů jednotlivých turnajů a tím i změn v pořadatelských halách – tento 
problém je vždy nutné řešit přes vedoucího soutěže a změny nahlásit rozhodčím  

2) Zapisovatelé – nutno vyřešit způsob a taxu platby. 
Závěr: Pořadatel kola musí mít připraveny finance na zaplacení zapisovatelů, kluby pak 2x 
ročně vystaví fakturu za rozhodčí JHC KVS. 

 
       Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb : 

➢ M.Šimonek informoval o přípravách rozpisů na jednotlivé turnaje mládeže  - některé soutěže se 
v průběhu turnajů dostávají do časových problémů – v současnosti časově nejnáročnější soutěží 
jsou mladší žákyně a tak dochází k úpravě délky setů (příští kolo se bude hrát od stavu 5:5) 

➢ Podána informace o soutěžích dospělých: 
- závěr podzimní části KP II je složitější – spousta odložených zápasů – nyní dohrávky v TV  
- KP I – obě kategorie běží bez problémů 

➢ B.Cháb konstatoval, že všechny vklady KP I M jsou zpět na účtu KVS ve VIS bance. 
➢ Jediný problém vidí ve vkládání fotozápisů 

            
       Předseda komise společen. významu  M.Čuda:   

➢ Návrh na jubilanty 2020 bude předložen na prosincovém zasedání KVS 
 
 
     Poslední zasedání KVS v roce 2019:      
      
     Úterý 3.12.2019   16:00 hodin    zasedací místnost Domu sportu,  Skuherského 14, ČB 
                                                          Služba :  R. Motys  (nebo Vendy Kaneová) 
    

 
   
 

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