ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS
konané dne 2. 4. 2019 od 10,30 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6
Přítomni:

př. KSV Jan Hronek, Dagmar Bártová, Jiří Ebert, Václav Kobliha, Jiří Šlechta, Zdeněk Václavík,
Zdeněk Vrbenský, Václav Židů.
Omluveni:
Milan Čuda, Miroslav Vyhlídal.
_________________________________________________________________________________________
Jednání zahájil a řídil J. Hronek.
A. Kontrola zápisu ze schůze 13. 2. 2018:
ad a2

Fotokniha O. Drimla rozeslána v březnu sekretariátem ČVS akci přítomným olympionikům s průvodním
dopisem předsedy a v rámci schůze rozdána členům KSV. Výtisky pro omluvené převzal Z. Vrbenský a
předá při nejbližší příležitosti.

ad b3 Podle nových informací J. Hronka byly do výroby spolu s medailemi J. Musila a K. Lázničky zadány také
nové verze medailí O. Koutského a V. Spirita a verze předchozí (se starým logem ČVS) budou
využívány jen do zhotovení medailí nových. O existenci medailí Musila a Lázničky informoval J. Hronek
předsedy KVS na poradě 13. 3. s požadavkem na zaslání případných návrhů do 30. 6.
ad b4

Rámcový obsah a rozpočet pro tvorbu jubilejního svazového almanachu „100 let organizovaného
českého volejbalu“ zpracoval a sekretáři ČVS M. Labaštovi zaslal Z. Vrbenský mailem 21. 2. 2019.
Dosud bez zpětné reakce.

B. Z jednání komise:
B1 Z další schůze resp. výjezdního zasedání KSV ve dnech 7. - 8. 6. 2019 v Hodslavicích se omluvili
Bártová, Ebert a Hronek. Program akce (obsahující kromě schůze KSV také besedu se členy P-MS KVS a
účast na zahájení 11. ročníku žákovského Memoriálu J. Matějů) byl schválen a za omluveného J. Hronka
bude jednání komise řídit mpř. M. Vyhlídal. Na programu kontrola průběhu nemistrovských soutěží v gesci
KSV, vyhodnocení jarního setkání jubilantů 17. 5. v Praze a příprava podzimního setkání jubilantů.
Pro cestu budou využity veřejné dopravní prostředky s maximem dostupných slev.
B2 Ve spolupráci se sekretariátem ČVS zajistí Z. Vrbenský do 17. dubna rozeslání pozvánek na jarní setkání
jubilantů (17. 5. od 11 hodin v Pyramidě) s požadavkem na potvrzení účasti nejpozději týden před konáním.
Předpokládaná účast 15 - 20 osob z 28 zvaných. U osob s potvrzenou účastí připraví Z. Vrbenský jejich
stručná CV k představení, jako dárek obdrží jubilanti Zlatou knihu volejbalu. Za KSV budou setkání přítomni
J. Hronek, M. Vyhlídal a Z. Vrbenský, který bude o akci informovat článkem na webu ČVS.
B3 Ve spolupráci se sekretariátem ČVS provede J. Hronek do 11. května kontrolu připravenosti k udělení
schválených ocenění v rámci výboru ČVS 18. 5. v Praze (rozeslání pozvánek, příprava odznaku ČČ,
medailí a diplomů). Jubilanty stručným CV představí M. Vyhlídal. Na Galavečeru ČVS 17. 5. v Pyramidě
předá Z. Václavík ocenění „za celoživotní práci“ letošnímu laureátovi.
B4 D. Bártová seznámila komisi s výsledky kontroly areálu VSC Čelákovice, kde se ve dnech 15. - 16. 6.
uskuteční letošní finále 23. ročníku MČR seniorek (+40). Sportoviště bylo po stránce kapacity a kvality kurtů,
sociálního zázemí a možnosti celodenního občerstvení shledáno jako vyhovující.
B5 V. Židů podal informaci o první kvalifikaci 21. ročníku MČR superveteránů (+50), která se uskutečnila 2. 3.
na 3 kurtech haly TJ Jižní Město - Chodov jako Velká cena Prahy s účastí všech 12 účastníků soutěže.
Závěr turnaje poznamenalo nenastoupení finalistů (Pivovaru Svijany a Pivovaru Primátor) k závěrečnému
utkání o 1. – 2. místo. Odjeli domů potom, co vedoucí turnaje nevyhověl jejich požadavku přeložit finálový
zápas z posledního kola do předposledního. Tento incident dodatečně řešila turnajová komise spolu
s předsedou KSV J. Hronkem a se zástupci pořadatele turnaje (za PVS J. Olšiak a P. Vosecký). Oběma
týmům byl ve smyslu SŘV finálový zápas skrečován a oběma odebrán 1 bod z průběžné klasifikace
soutěže. Písemné rozhodnutí o trestu bylo zasláno vedoucím potrestaných družstev, ani jeden z nich se
proti trestu neodvolal.
B6 Z. Václavík: 1. ročník obnoveného beachvolejbalové MČR veteránů v roce 2019 se bude hrát pouze formou
dvou turnajů (Opava, Brno). Neuskuteční se třetí plánovaný turnaj v Praze a zrušeno bylo i závěrečné finále
v Lednici. O vítězích všech 4 kategorií (muži, ženy, 40+, 50+) rozhodne součet bodů z obou turnajů.
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B7 Návrh KSV na finanční výpomoc ČVS ex-reprezentantce N. Špelinové byl SR ČVS odsouhlasen a
schválený obnos převeden koncem března na bankovní konto žadatelky. Ta podle informace Z. Vrbenského
29. 3. 2019 zemřela a její nekrolog byl zveřejněn na webu ČVS. Poslední rozloučení bylo neveřejné.
B8 Z. Vrbenský byl pověřen otevřít znovu úkol digitalizace historických dokumentů ČVS, schválený SR již
v roce 2017 a dosud bez zahájení realizace. Postup digitalizace a potřebné prostředky bude řešit
s odpovědnou osobou (nositelem úkolu) J. Carbou do konce dubna 2019.
B9 J. Hronek informoval o oslavách 100. let volejbalu na Slovensku, které SFV plánuje na 2. červen t. r.
Závěrečné upozornění:
Příští schůze v pátek 7. 6. 2019 v Hodslavicích v rámci výjezdního zasedání KSV.
Zapsal: Z. Vrbenský
Schválil: J. Hronek
Obdrží: M. Pakosta, M. Labašta, I. Iro a členové komise.
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