ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS
konané dne 13. 2. 2019 od 10,30 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6
Přítomni:

př.KSV Jan Hronek, mpř.KSV Miroslav Vyhlídal, Dagmar Bártová, Milan Čuda, Václav Kobliha,
Jiří Šlechta, Zdeněk Václavík, Zdeněk Vrbenský.

Omluveni:
Jiří Ebert, Václav Židů.
_________________________________________________________________________________________
Jednání zahájil a řídil J. Hronek.
A. Kontrola zápisu ze schůze 30. 11. 2018:
ad a1

Smlouva o spolupráci s Národním muzeem byla uzavřena.

ad a2

Restem z roku 2018 je fotokniha pro účastníky setkání volejbalových olympioniků z Mexika 1968 po 50
letech 30. 11. v Pyramidě. Měla být rozeslána či předána účastníkům jako dárek do Vánoc 2018. Po
urgenci přislíbil autor O. Driml knihu urychleně dokončit a nechat v počtu 30 kusů (schválených GS ČVS
M. Labaštou) vytisknout. Olympionikům budou rozeslány poštou (zodpovídá sekretariát), členům KSV
budou předány na příští schůzi komise.

ad b3 Výroba Medailí K. Lázničky a J. Musila byla podle informace J. Hronka zadána ve Státní mincovně
v Jablonci n. N. – zodpovídá GS ČVS M. Labašta. Předpokládaným termínem prvního udělení medailí je
listopad 2019. KSV navrhuje, aby se prvními držiteli Medaile K. Lázničky stali letošní jubilanti z řad
významných trenérů – Ivan Dostál ze Zlína (75 let) a Jiří Zach z Příbrami (65 let), kterým z tohoto
důvodu nebylo navrženo jiné ocenění. Medaile O. Koutského a V. Spirita budou předávány i nadále ve
stávající podobě (s původním logem ČVS) a to do vyčerpání zásob.
ad b4

Zahájení tvorby jubilejního almanachu ČVS k 100. výročí českého volejbalu v roce 2021 bylo projednáno
a odsouhlaseno na schůzce 22. 1. 2019 za přítomnosti M. Pakosty a M. Labašty za vedení ČVS, J.
Hronka a Z. Vrbenského za KSV ČVS. Rozhodnuto bylo, že almanach bude ve stejném formátu, jako
trojice předchozích (210x210 cm) a že bude mít symbolických 100 stran. Odpovědnou osobou za tvorbu
almanachu byl stanoven Z. Vrbenský, který zajistí vhodné spolutvůrce, vedení svazu předloží rámcový
obsah almanachu a rozpočet pro autorské honoráře. Termín: do konce února 2019. Po odsouhlasení
budou s autory uzavřeny smlouvy o provedení práce.

B. Z jednání schůze 13. 2. 2019:
B1.

Plán dalších akcí KSV v 1. poletí 2019:
Úterý 2. 4. 2019 od 10, 30 hod. schůze na ČVS. Pozor - změna termínu (3. 4. obsazená zasedačka)!
Pátek 17. 5. 2019 od 11 hod. setkání s jubilanty ČVS z řad významných hráčů a trenérů v Pyramidě.
Pátek 7. 6. 2019 od 13 hod. výjezdní zasedání KSV ČVS v Hodslavicích, v sobotu 8. 6. účast na
zahájení 11. ročníku žákovského Memoriálu Josefa Matějů.

B2.

Z. Vrbenský seznámil přítomné se seznamem jubilantů z řad významných hráčů a trenérů pro setkání
s vedením svazu v pátek 17. 5. od 11 hodin v Pyramidě. Jedná se o 27 osob ve věku od 60 do 90 let.
V průběhu března prověří Z. Vrbenský osoby na seznamu s cílem zjistit pravděpodobnou účast, která by
měla činit min. 15 osob. Informaci podá na další schůzi komise. Setkání se za KSV zúčastní J. Hronek,
M. Vyhlídal (představení jubilantů) a Z. Vrbenský (článek pro web).

B3.

M. Vyhlídal seznámil členy komise s návrhy krajů na ocenění se zdůvodněním v podobě výčtu aktivit.
KSV projednala a navrhuje ke schválení tato ocenění:
Čestný člen ČVS p. Vlastimilu Kovářovi z Opavy (75 let),
Medaili Ing. V. Spirita pp. Jaroslavu Buchtelovi z Prahy (75 let), Otakaru Kinštovi z Jindřichova Hradce
(65 let), Vilému Košťálovi z Ostravy (80 let), Luboši Krausovi z Dřevěnice (80 let), Vladimíru Prokopcovi
ze Zlína (70 let) a Oldřichu Valentovi z Nového Jičína (70 let).
Čestné uznání ČVS pp. Lubomíru Hedbávnému z Uherského Hradiště (70 let), Josefu Herodesovi
z Prahy (70 let) a Františku Pluhařovi z Hradce Králové (65 let).
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Předlohu k jednání SR 19. 2. 2019 zašle Z. Vrbenský do 14. 2. I. Irovi s doporučením předat trojici
Čestných uznání při podzimním setkání jubilantů a Medaili Spirita V. Košťálovi v rámci jarního setkání
jubilantů 17. 5. 2019. Ostatní ocenění (1x titul ČČ ČVS, 5x Medaile Spirita) předat na zasedání výboru
ČVS v Pyramidě 18. 5. 2019. Představení oceněných připraví M. Vyhlídal a Z. Vrbenský, kontrola na
dubnové schůzi KSV.
B4.

Informace o soutěžích „dříve narozených“ pod dohledem KSV:
D. Bártová: O pořadatelství finále 23. ročníku MČR seniorek (+40) se přihlásil VSC Čelákovice a turnaj
se uskuteční v termínu 15. – 16. 6. 2019. Pořadatele i termín konání turnaje komise odsouhlasila.
Z. Vrbenský (za omluveného V. Židů): Do 21. ročníku MČR superveteránů (+50) se přihlásilo 12
družstev, nováčkem Opava, první turnaj v sobotu 2. 3. 2019 v hale TJ Jižní Město – Chodov pod
záštitou PVS jako Velká cena Prahy.

B5.

Informace o nových soutěžích bez návaznosti na KSV:
Z. Václavík: V roce 2019 bude obnoveno beachvolejbalové MČR veteránů v kategoriích mužů i žen a ve
dvou věkových kategoriích - nad 40 a nad 50 let. Soutěž se bude hrát pod patronací ABV ČVS formou 4
turnajů v Praze, Opavě, Brně a závěrečný v Lednici. V rámci turnaje v Brně bude připomenuto 30 let od
založení prvního BV areálu v ČSFR v Brně na Káčatech v roce 1989.
M. Vyhlídal: V roce 2019 bude z iniciativy J. Popelky obnoveno MČR na antuce - tzv. Antuková liga - a
bude pořádáno i v kategorii žen. Soutěž s názvem „Letní volejbalová liga“ bude hrána formou 5 turnajů
v Hodslavicích, Svrčovci, Vranově n. Dyjí, Dřevěnici a závěrečný v Českých Budějovicích.
M. Čuda: V Budějovicích se hraje a získává na popularitě „Vysokoškolská liga“ smíšených družstev.
Iniciátorem a pořadatelem JČU, mezi účastníky družstva z dalších VŠ se zájmem o spolupořadatelství.

B6.

Z. Vrbenský seznámil komisi se zdravotními problémy ex-reprezentantky a osobnosti Síně slávy p. Nadi
Špelinové a s její žádostí o finanční výpomoc ČVS při hrazení nákladů již trvalého pobytu v Domově
seniorů s pečovatelskou službou CENTRIN v Praze 6 - Liboci. Žádost byla podána zprostředkovaně
synovcem postižené Š. Jindřichem na mail Z. Vrbenského. Komise doporučuje zaslání žádosti
předsedovi ČVS, žadatele bude o tomto doporučení informovat Z. Vrbenský.
Závěrečné upozornění:
Příští schůze KSV ČVS v úterý 2. dubna 2019 od 10,30 hod. v zasedačce ČVS.

Zapsal: Z. Vrbenský
Schválil: J. Hronek
Obdrží: M. Pakosta, M. Labašta, I. Iro a členové komise.
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