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ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS 
konané dne 26. 9. 2017 od 10,30 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

 
Přítomni: př.KSV Jan Hronek, mpř.KSV Miroslav Vyhlídal, Milan Čuda, Jiří Ebert, Václav Kobliha, 

Jiří Šlechta, Zdeněk Václavík, Zdeněk Vrbenský, Václav Židů  

Omluveni: Dagmar Bártová, Miroslav Charvát, Lubomír Vašina 

___________________________________________________________________________________        
 
Jednání zahájil a řídil J. Hronek.  
 
Kontrola zápisu z 29. 8. 2017: 
ad 2) Z. Vrbenský: v původní databázi osobnosti V. Vyorala dohledáno, že M. Správková byla členkou V-
ČVS a je tedy možné udělit Medaili Spirita. Rozhodnutí odloženo na odpolední aktiv a reakci zástupce KV 
KVS. Vedoucí úseku mládeže ČVS P. Juda byl ústně informován o návrhu KSV na vznik ocenění pro 
zasloužilé trenéry mládeže a přislíbil spolupráci.  Záležitost s ním projedná a informaci podá Z. Vrbenský 
24. 10. 2017 na schůzi KSV ČVS.   

ad 5) Trvá úkol M. Vyhlídala vyjednat schůzku na MZE ohledně další spolupráce při MČR vesnických 
družstev s termínem do konce 11/2017. Jednání se z pověření KSV ČVS za nemocného M. Charváta 
zúčastní M. Sršeň z pořádajícího Sokola Čestice  - vedoucí letošního 51. ročníku turnaje.    
 
Aktuální body jednání:  
1) Info J. Hronek: 21. 9. dopoledne se sešli na ČVS pp. Hronek, Vyhlídal a Vrbenský s úkolem připravit 

program aktivu s předsedy krajských KSV 26. 9. Zápis z této porady je přílohou tohoto zápisu. 
Upřesněny termíny akcí, spojených s činností KSV: 

14. – 15. října společné finále MČR superseniorek a superveteránů v Jindřichově Hradci, za KSV 
budou přítomni garanti soutěží D. Bártová a V. Židů, v roli rozhodčích V. Kobliha a J. Šlechta, 
čestným hostem pořadatelů M. Čuda. Zprávu a hodnocení předloží garanti písemně 24. 10. 2017 na 
další schůzi KSV.  

24. října schůze KSV ČVS od 10,30 na ČVS. Stěžejní body jednání: hodnocení MČR viz předchozí 
bod, tvorba seznamu osob pro setkání jubilantů ČVS z řad funkcionářů a rozhodčích popř. projednání 
dalších návrhů krajů na ocenění ČVS.  

8. listopadu: jednání SR ČVS (Praha) – nutno předložit ke schválení seznam zvaných osob na 
setkání jubilantů popř. další návrhy na ocenění viz předchozí bod. Podklady pro jednání SR připraví 
M. Vyhlídal. 

25. – 26. listopadu: jednání s předsedy KVS (sobota) a výboru ČVS (neděle) v Brně. V rámci V-ČVS 
budou předána již schválená popř. další ocenění ČVS, vyznamenané představí M. Vyhlídal, 

1. prosince: od 11 hod. v hotelu Pyramida v Břevnově setkání jubilantů ČVS z řad kraji navržených 
osob za přítomnosti př. ČVS M. Pakosty. Za KSV ČVS J. Hronek, M. Vyhlídal a dle možností další 
členové komise.  Jubilanty představí M. Vyhlídal. Předpokládaná, resp. max. účast 40 osob (30 
jubilantů + zástupci ČVS).  
 

2) J. Hronek předložil návrh programu aktivu s předsedy KSV či zástupci krajů - schváleno:  

      a) zahájení, přivítání a představení hostů (J. Hronek), 
      b) úvodní projev př.ČVS M. Pakosty, 
      c) představení členů KSV ČVS s výčtem aktivit a oblasti působení (každý za sebe),  
      d) seznámení s problematikou oblasti oceňování a setkávání jubilantů ČVS (M. Vyhlídal),                  
      d) příspěvky přítomných zástupců krajů, 
      e) diskuze. 

3) Projednán návrh MS KVS na udělení Medaile Spirita p. Lumíru Hajduškovi. Nedoporučeno z důvodu 
nesplnění podmínek směrnice o oceňování (aktivity pouze v rámci oddílu TJ Metylovice a OVS 
Frýdek-Místek). Výsledek se zdůvodněním oznámí M. Vyhlídal předsedovi MSK.  
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4) Info M. Vyhlídal: ocenění pro Ing. F. Kopeckého  (ČČ ČVS) projednáno  s př.KVS V. Pečínkou, návrh 
na udělení podá kraj do 20. 10. Ing. Kopecký je ochoten i nadále organizovat ankety „Volejbalista 
roku“, pověření projedná na SR J. Hronek. 

5) J. Ebert předložil písemný návrh na oficiální uvedení reprezentačních BV-párů Sluková-Hermannová 
a Kolocová-Kvapilová do Síně slávy ČV za zisk stříbrných medailí z ME 2016 resp. ME 2017. 
Informaci pro SR připraví J. Hronek, termín 8. 11. 2017. Dokumenty pro SSČV a web ČVS 
(volejbalové profily oceněných) připraví J. Ebert a Z. Vrbenský, termín do konce roku.   

6) Info Z. Václavík: ABV připravuje otevření další soutěže pro dříve narozené – beachvolejbalové MČR 
veteránů (+40 let). 

7) Info Z. Vrbenský: kontaktoval L. Vašinu s pokusem zajistit jeho účast na aktivu s podáním informací o 
MČR veteránů. Pro trenérské povinnosti u mládežnických celků VK Ostrava se z aktivu omluvil, 
potřebné informace o letošním 22. ročníku soutěže zaslal mailem.   

8) Z. Vrbenský byl kontaktován Z. Groesslem (zástupcem žijících medailistů z OH 1968) s přáním 
uspořádat v říjnu 2018 v Praze jejich setkání po 50 letech a stejně jako při setkání Mistrů světa 
z Prahy 1966 s účastí členů širšího výběru (A. Mozra, J. Labudy), kteří absolvovali závěrečnou 
přípravu a do konečné dvanáctky se nedostali. Na SR ČVS projedná 8. 11. 2017 J. Hronek 
s ohledem na zahrnutí akce do rozpočtu 2018. 

9) Na základě požadavku V. Koblihy rozložen monitoring volejbalu na školách takto: Z. Václavík přebírá 
akce základních a středních škol, V. Koblihovi zůstávají vysoké školy (domácí i mezinárodní 
akademické soutěže). Z. Vrbenský promítne změnu do adresáře a jeho nová verze bude další 
přílohou zápisu. 

 
Přílohy:   Zápis z přípravy aktivu dne 21. 9. 2017 
   Opravený přehled a adresář členů KSV ČVS (verze 27. 9. 2017) 
 
 
Zapsal: Z. Vrbenský 
Ověřil a schválil: J. Hronek 

  

 
 
  

 


