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ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS 
konané dne 29. 8. 2017 od 11 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

 
Přítomni: př.KSV Jan Hronek, mpř.KSV Miroslav Vyhlídal, Dagmar Bártová, Milan Čuda, Jiří Ebert, 

Václav Kobliha, Jiří Šlechta, Zdeněk Václavík, Zdeněk Vrbenský, Václav Židů  

Omluveni: Miroslav Charvát, Lubomír Vašina 

Host:  gen.sekr.ČVS Milan Labašta  
___________________________________________________________________________________        
 
Zahájení provedl nový předseda komise J. Hronek, představil dvojici nových členů KSV - M. Čudu a Z. 
Václavíka  - a všichni pak uctili minutou ticha památku zesnulého Josefa Musila.  
 
Kontrola zápisu z 5. 4. 2017: 
1) Info Z. Vrbenský: Setkání jubilantů z řad významných hráčů a trenérů se uskutečnilo v pátek 16. 6. od 
11 hodin v hotelu Pyramida na Praze 6. Účast 45% (13 z 29 zvaných) odpovídá průměrné účasti 
posledních let (cca polovina zvaných). Za ČVS přítomni př. Marek Pakosta a za KSV Z. Vrbenský jako 
moderátor. Poprvé přítomna ČT (spot ve večerních zprávách a rozhovor s účastníky ve Volejbalovém 
magazínu 19. 6.), článek o akci zveřejněn na webu ČVS spolu s fotogalerií O. Drimla. 

2) Info M. Vyhlídal: Ocenění ČVS dlouholetým trenérům mládeže v Sokolově J. Pospíšilovi a M. 
Správkové komisí opakovaně nedoporučeno s odvoláním na platnou směrnici. Doporučeno udělení 
Čestného uznání Karlovarského KVS. Na SR zdůvodní J. Hronek. S ohledem na nárůst podobných 
případů přijala komise návrh Z. Vrbenského na vytvoření speciálního ocenění ČVS pro dlouholeté a 
úspěšné trenéry mládeže. Realizaci projedná navrhovatel s vedoucím úseku mládeže ČVS P. Judou, info 
o výsledku jednání na příští schůzi KSV.   

3) Info V. Židů: MR superveteránů (+50) má za sebou 5 kvalifikací, šestá proběhne 9. září v Hradci 
Králové – Malšovicích.  V soutěži 9 družstev, v průběžném hodnocení v čele Pivovar Primátor (Hradec 
Králové) před Pivovarem Svijany (Liberec), Pražským výběrem a Veterány Brna. Finálový turnaj se 
uskuteční 14. - 15. října v Jindřichově Hradci společně s finále MR superseniorek (+50).  

4) Info Z. Vrbenský: Turnajový kalendář (kdysi na webu ČVS) převzal a již několik let provozuje J. Šritter 
na webu www.volejbal.cz.  Možnost duplicity na novém webu ČVS byla po konzultaci s M. Mezerou 
vyhodnocena jako komplikovaná a zbytečná.   

5) Info Vyhlídal: Finále 51. ročníku MR vesnických družstev proběhlo v Česticích ve dnech 19. - 20. 
srpna. Za nemocného M. Charváta akci organizoval a řídil jeho pomocník z předchozích let Miloš Sršeň 
s kolektivem zkušených místních organizátorů. Startovalo 6 družstev mužů a 3 družstva žen, když 
nepřijelo po jednom z přihlášených družstev mužů a žen. Písemnou zprávu pro SR připraví M. Vyhlídal a 
pošle mailem J. Hronkovi a I. Irovi. Projednání další spoluúčasti MZ na akci (finanční dotaci, účast 
zástupce na 52. finále v roce 2018) provedou J. Hronek a M. Vyhlídal, termín 11/2017.  
 
Aktuální body jednání:  
1) Info J. Hronek: Oslavy 100 let existence organizovaného českého volejbalu by měly proběhnout 
začátkem května 1921, resp. do volební konference ČVS (13. 5. 1921). Vedení ČVS bude usilovat o 
spolupořadatelství mužského ME 1921, v záloze mezistátní utkání ČR - Slovensko. Stěžejní částí oslav 
slavnostní zasedání s účastí osobností ČVS (členů Síně slávy, Čestných členů ČVS a držitelů Medaile V. 
Spirita) a osobností z krajů, kteří by měli dostat pamětní minci, popř. pamětní list. V plánu je i vydání další 
poštovní známky (naposledy v roce 2011). Dotisk Zlaté knihy volejbalu není reálný, Z. Vrbenský navrhuje 
vydávat každým rokem svazovou ročenku (v digitální podobě s ukládáním na web ČVS) a pro oslavy 
v roce 1921 nechat pro účastníky oslav vytisknout a svázat 5 ročníků (2016-2020) jako doplněk Zlaté 
knihy. Možnost vydávání ročenek projednají J. Hronek a Z. Vrbenský na SR. 

2) Schválen aktiv KSV ČVS s předsedy krajských KSV (nebo krajem pověřenými zástupci), který se 
uskuteční v úterý 26. září od 13 hodin v zasedačce ČVS. Pozvánka bude do konce týdne zaslána 
předsedům KVS, zodpovídá J. Hronek. Od 10,30 hod. bude aktivu předcházet schůze KSV ČVS.  
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3) Info J. Hronek: přítomní byli seznámeni se vznikem Asociace krajů (předsedou J. Popelka), s novým 
složením odborných komisí ČVS a s plánovaným termínem konání schůze výboru ČVS (pravděpodobně 
v Brně) a to: v sobotu 18. 11. odpoledne jednání s předsedy KVS, v neděli 19. 11. výbor, v jehož úvodu 
budou předána již schválená ocenění ČVS. Titul Čestný člen ČVS převezme J. Gottwald, stejné ocenění 
pro mezitím zesnulého J. Kleisnera (bez rodiny) bude předáno předsedovi Jm KVS. Medaile V. Spirita 
bude udělena pp. M. Pozděnovi, A. Procházkovi, Z. Škodovi, V. Tichému a K. Všetečkovi.  

4) Na příští schůzi KSV (26. 9. viz bod 2) je třeba stanovit termín pro podzimní setkání jubilantů ČVS 
z řad funkcionářů a rozhodčích. V úvahu přicházejí termíny pátek 24. 11. nebo pátek 1. 12. a místem 
setkání hotel Pyramida v Praze 6. Podle info M. Vyhlídala obdrželi předsedové KVS na setkání předsedů 
před květnovou konferencí v Praze počítačové sjetiny jubilujících osob z jejich krajských databází 
„osobností“ ve VIS s požadavkem nahlásit KSV ČVS, které z nich na setkání v Praze doporučují pozvat. 
Úkol nebyl splněn, nutno zaurgovat a zařadit do náplně aktivu předsedů KSV viz bod 2. Seznam zvaných 
na setkání jubilantů v Praze je třeba předložit ke schválení SR dne 11. 10., zodpovídá M. Vyhlídal.   

5) Jednání přišel pozdravit gen.sekr.ČVS a správce svazových financí M. Labašta. Podal stručnou 
informaci o momentálním stavu financí a každým dnem očekávaném přídělu od MŠST. Rozpočet KSV 
ČVS na rok 2017 byl navýšen o 100 tis.Kč a činí 250 tis.Kč. Navýšen byl o příspěvek manželce Josefa 
Musila na částečnou úhradu jeho hospitalizace v soukromém sanatoriu Alzheimer Home v roce 2017. 
Manželce budou uhrazeny také náklady na pohřeb. Potvrzeny dále byly do rozpočtu zahrnuté příspěvky 
ČVS pořadatelům „nesoutěžních turnajů“ ve výši 120 tis.Kč: 

20 tis.Kč na 51. ročník MR vesnických družstev 
15 tis.Kč na 23. ročník MR veteránů (+40) 
15 tis.Kč na 21. ročník MR seniorek (+40) 
15 tis.Kč na 19. ročník MR superveteránů (+50) 
15 tis.Kč na 2. ročník MR superseniorek (+50) 

           20 tis.Kč na 14. ročník turnaje v Bučovicích 
10 tis.Kč na 64. ročník turnaje v Dřevěnici 
10 tis.Kč na 44. ročník turnaje v Hodslavicích 

6) Z. Vrbenský připomněl M. Labaštovi nedořešenou otázku svazového archivu, resp. digitalizace 
závažných historických dokumentů a jejich bezpečné uložení v úložišti dat ČVS s přístupem povolaných. 
Akce byla rozjednána na schůzce koncem roku 2016 (za navrhovatele přítomni Vrbenský + Věrtelář, za 
vedení svazu Haník + Labašta) a zakončena pouze jmenováním členů „pracovní skupiny pro archivaci“ 
bez udělení pravomocí a uvolnění potřebných finančních prostředků. Nutno projednat s novou SR, 
odpovídají J. Hronek + Z. Vrbenský. Rovněž je třeba projednat otázku průběžného doplňování 
historických dat na novém webu ČVS, a to nejlépe schůzkou V. Věrteláře s novým správcem webu J. 
Carbou. Vyjedná a přítomen bude Z. Vrbenský 
 
Na závěr jednání byly ověřeny a aktualizovány kontakty na členy komise a přiděleny jim, resp. potvrzeny 
stávající oblasti a kompetence jejich působení v KSV. Jsou uvedeny v  tabulce, kterou obdrží všichni se 
zápisem jako jeho přílohu. V tvorbě zápisů ze schůzí komise nahrazuje Z. Vrbenský nemocného M. 
Charváta, v elektronickém přepisu je bude posílat na svazový e-mail př. J. Hronka, který obsah ověří, 
schválí a sekretářka ČVS K. Macháčková rozešle mailem členům KSV, dále př.ČVS M. Pakostovi, 
gen.sekr.ČVS M. Labaštovi a sekretáři SR I. Irovi. Členům komise bez internetu (Ebert, Kobliha, Šlechta) 
zápisy vytiskne Z. Vrbenský a zašle poštou (tak jako dosud).  
 
Závěrečné  upozornění: příští schůze KSV ČVS se uskuteční v úterý 26. září od 10,30 v zasedací síni 
ČVS. 
 
Zapsal: Z. Vrbenský 
Ověřil a schválil:  
  


