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   ZÁPIS ze zasedání JHC KVS 
 č. 05 / 2020 

 konaném dne 2. června 2020 
 

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

Jednání zahájil a řídil předseda KVS J. Popelka:  

➢ termínovník úkolů 
o kvalifikace do KP 1 a KP 2 
o přehled družstev v KP a OP statistické hlášení - úkol J. Vobr 
o návrh textové části rozpisu, pouze pokud změny - úkol J. Vobr 
o rozpisy soutěží dospělých a mládeže 

➢ informace ČVS 
o diskuze propojení beach ČABVK v ABV 
o 27.6. -  výbor ČVS 

➢ dotace na krajské projekty mládeže 
o schválené krajské projekty mládeže, termín podání žádosti 15.6., úkol J. Popelka 
o podpora 70 000, možno žádat více 
o komunikace se Skiareál Lipno - podpořený minivolejbalový turnaj 18.8. 
o Vánoční turnaj KCM 

➢ výzvy krajský úřad 
o podaná žádost o dotace z krajského úřadu na beach turnaje, talentovanou mládež a činnost 
o jednání zastupitelstva v květnu - zrušení dotace pro sportovní svazy a na reprezentaci 

➢ dokumenty/systém dotace 2020 
o evidence majetku, účtovací razítko, interní směrnice - úkol trvá 

➢ finance 
➢ KP mládeže 

o podpora klubů hrajících KP mládeže - rozdělení dle počtu týmů, schváleno, odesláno, úkol 
splněn 

o žádost VSK Český Krumlov 
➢ Minivolejbal 

o informace z ČVS o podpoře 40 míčů Gala a tričkách pro minivolejbal - úkol J. Popelka 
o minivolejbal placení startovného od ročníku 2020/2021, soupisky pro kluby a MŠMT, podmínka 

Můj klub, seznámení týmů losovací aktiv, návrh 100Kč/tým, úkol J. Popelka 
o minivolejbal 2020/2021 větší zapojení ostatních klubů 
o termíny turnajů - neděle 8.11.2020, neděle 13.12.2020, neděle 17.1.2021, neděle 

7.3.2021, neděle 18.4.2021 
➢ KCM 

o KCM chlapci čtyři tréninky, beach u haly, pokračování 
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2. Aktuální úkoly a zprávy komisí KVS:  

Sekretář KVS J.Vobr: 
➢ Informoval o přípravě školení T III.tř. – Na kluby byla zaslána opětovná výzva. Do dneška zasláno   

6 přihlášek.  Termíny školení jsou naplánované na 19.-21.6.2020 a 4.-6.9.2020.  Školení bude 
realizované při počtu 10 přihlášených a více. Závěr: pokud do 9.6.2020 nebude přihlášeno 10 
zájemců, bude termín školení I.části zrušen a budeme hledat náhradní termín v podzimních 
měsících.  

➢ Informace o činnosti KCM dívek– KCM obdrželo nabídku na turnaj v Dolních Břežanech (21.6.2020)  
Účastnit se bude 5 družstev KCM ze 4 krajů – turnaj bude závěrečnou akcí pro ročník 2006. 
 

       Předseda KR KVS V. Aubrecht : 
➢ KR JčKVS apeluje na kluby v Č.Budějovicích, aby zaslaly zájemce o získání kvalifikace R III.třídy.  

V Č. Budějovicích je akutní nedostatek rozhodčích pro řízení soutěží!! Školení se uskuteční 
v podzimních měsících (termín bude upřesněn).   

 
        Ekonom KVS  O.Kinšt: 

➢ Fakturu za 20 ks odznaků rozhodčích z roku 2017 – nutno provést platbu.  Odsouhlaseno! 
 
        Zástupce BV R.Motys: 

➢ Proběhl  turnaj M+Ž – měl vysokou sportovní úroveň. V ženách 14 párů – vítězky Kubíčková, 
Mádlová,  v mužích 12 párů – vítězi  Krafer – Hladík 
Dobrý ohlas účastníků turnaje – pochvala za organizaci - startovné se hradí na účet ČVS – ten 
přeposílá na účet KVS 

➢ O víkendu 13.-14.6. proběhne turnaj v mixech 
 

 Předseda KM  P.Koranda: 
➢ Termín předpřihlášek je do 3.6.2020 
➢ Aktiv trenérů mládeže (losovací aktiv) je středa 17.6. od 16:30 hod. v restauraci Hoch Špalíček – 

salonek 2.patro  
 

        Předseda STK M. Šimonek + B. Cháb  
➢ Přihlášky do krajských soutěží mužů a žen probíhají – termín do 5.6.2020 
➢ Lze spustit přihlášky do soutěží mládeže – vklad bude 0,- Kč 
➢ Dohrávky KP M i Ž nepřipadají v úvahu. Bude hráno pouze exhibiční finále Dynamo – Hodějovice 
➢ V sobotu 6.6. změnit částku LPD ve VIS na dvojnásobek  (náhradní termín) 
➢ Losovací schůze STK proběhne v pondělí 22.6. v 16:00 hod. v zasedací místnosti Domu sportu, 

Skuherského 14. 
 

        Předseda KSVV M. Čuda: 
➢ Předložen plán zasedání na 2.pololetí: 

1.9.2020       16:00                 služba   V. Aubrecht 
6.10.2020     16:00                 služba   O.Kinšt     
3.11.2020     16:00                 služba   M.Šimonek 
1.12.2020     16:00                 služba   M.Čuda 
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➢ Jubilant V.Aubrecht - 70.let: 

V Aubrecht splňuje veškeré podmínky pro udělení nejvyššího tělovýchovného vyznamenání. 
JHC KVS proto navrhuje udělit jubilantovi Medaili ČUS   Za práci ve prospěch tělovýchovy a 
sportu.  Tato medaile mu bude předána v prosinci při  vyhlášení sportovců Jihočeského kraje 
2020. 
Na zářijovém zasedání KVS budou V. Aubrechtovi předány pouze věcné dary (dárkový koš, 
kniha) 
   

➢ Příští zasedání JHC KVS je plánováno na úterý 1.9.2020  od 16:00 hodin 
        v zasedací místnosti Domu sportu,  Skuherského 14, Č. Budějovice - služba  V. Aubrecht                   

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