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ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS 
konané dne 24. 10. 2017 od 10,30 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

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

Zdeněk Václavík, Zdeněk Vrbenský, Václav Židů  

Omluveni: Dagmar Bártová, Jiří Ebert, Miroslav Charvát, Lubomír Vašina 
___________________________________________________________________________________   
      
Jednání zahájil a řídil J. Hronek.  
 
A. Kontrola zápisu ze schůze KSV ČVS 26. 9. 2017: 
Nadále trvají úkoly z jednání komise 29. 8. 2017: 

ad 2) P. Juda dosud nesdělil názor úseku (rady) mládeže na vznik nového ocenění pro zasloužilé trenéry 
mládeže. Urgenci provede Z. Vrbenský.  

ad 3) Termín jednání na MZE ohledně další spolupráce při MČR vesnických družstev vyjedná M. Sršeň 
z pořádajícího Sokola Čestice a spolu s ním se jednání zúčastní zástupce KSV ČVS (J. Hronek nebo M. 
Vyhlídal).     

Z bodů jednání 26. 9. 2017:  

ad 7) J. Hronek: setkání medailistů z OH 1968 po 50 letech (celkem 8 osob) projednáno a odsouhlaseno 
předsedou a gen.sekr.ČVS, předběžný termín „říjen 2018“ v Praze, náklady na akci budou zahrnuty do 
rozpočtu KSV ČVS.  
 
B. Kontrola zápisu z aktivu se zástupci krajských KSV 26. 9. 2017:  
Připomínky krajských zástupců k oceňování a setkávání jubilantů ČVS projednány v rámci dalšího bodu 
jednání.  

Z. Vrbenský a V. Židů k připomínce V. Tabary (ad 4.2): Propozice nemistrovských soutěží, 
organizovaných a garantovaných KSV ČVS (MČR vesnických družstev a 4 kategorií MČR „dříve 
narozených“) jsou každoročně schvalovány SR ČVS a není důvod předkládat je k posouzení LK - jejich 
funkčnost byla ověřena desítkami uskutečněných ročníků. Jednotlivé kvalifikační turnaje pořádají oddíly 
nebo družstva z řad účastníků bez finanční podpory ČVS a podle svých propozic. Pokud nejsou jejich 
propozice v rozporu se základními propozicemi ČV pro jednotlivé ročníky MČR, není třeba ani vhodné do 
nich zasahovat. 
   
C. Program jednání: 
1) Uzavření návrhů na ocenění ČVS v roce 2017: 
Komise doporučuje SR ke schválení návrh KVS ULK na udělení titulu Čestný předseda ČVS in 
memoriam Ing. Pavlu Kučerovi a návrh KVS MSK na udělení titulu Čestný člen ČVS Ing. Františku 
Kopeckému. KVS KVK doplnil v návrhu ocenění pro Josefa Pospíšila a Marii Správkovou jejich členství a 
práci ve Výboru ČVS a komise doporučuje SR udělit oběma Medaili V. Spirita. Tyto 4 návrhy budou 
předloženy 8. 11. 2017 ke schválení SR, zodpovídá J. Hronek.  

V rámci V-ČVS v Brně 26. 10. 2017 budou předány: 
2 tituly Čestný člen ČVS pro Ing. Jiřího Gottwalda (Brno) a Ing. Františka Kopeckého (Fryčovice) 
5 medailí Vladimíra Spirita pro Antonína Procházku (Hrdějovice u Č. Budějovic), Miloslava Pozděnu 
(Jablonec n. Nisou), Zdeňka Škodu (Praha), Václava Tichého (Odolena Voda) a Ing. Karla Všetečku 
(Brno).  

Medaile V. Spirita pro Josefa Pospíšila a Marii Správkovou (oba Sokolov) budou předány při setkání 
jubilantů ČVS v Praze 1. 12. 2017 popř. v rámci utkání mužů VK Karlovarsko v Karlových Varech. 
S předsedou KVS KVK projedná J. Hronek. Sekretariát ČVS připraví potřebné náležitosti.  
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2) Tvorba seznamu osob pro setkání jubilantů ČVS v Praze 1. 12. 2017: 
Úkol z aktivu KVS (zaslat do 20. 10. k rukám M. Vyhlídala seznamy jubilujících krajských osobností pro 
setkání jubilantů ČVS 1. 12. a návrhy doplnit stručným přehledem volejbalových aktivit pro jejich 
představení) splnily pouze 4 kraje (PHA – 4 osoby, HKK – 3 osoby, ZLK – 3 osoby a MSK – 3 osoby), 
částečně PLK (7 osob bez stručných CV). Další kraje se neozvaly, některé z nich v tomto roce mezi 
osobnostmi ve VIS žádného jubilanta nemají (STC, PAK, VYS), nebo se z důvodů zdravotních či jiných 
setkání 1. 12. nemohou zúčastnit (JHC - 2 osoby, ULK - 1 osoba). U krajů zbývajících jubilanty 
v seznamech osobností VIS nalézáme (LBK - 4 osoby, JMK - 3 osoby, OLK - 11 osob) a je zřejmé, že 
jejich KSV se úkolem z aktivu nezabývaly.    

Z. Vrbenský zašle předsedům KVS stávající seznam předpokládaných účastníků setkání jubilantů ČVS 
v Praze 1. 12. 2017 (viz příloha) s úkolem zaslat dodatečně chybějící CV v případě PLK, v případě LBK, 
JMK a OLK s úkolem zaslat dodatečně své požadavky vč. potřebných náležitostí (stručného CV). 
Všechny KVS budou současně požádány, aby u navržených osobností ověřily, zda se mohou a mají 
zájem setkání v Praze zúčastnit. Jak bylo zjištěno, někteří z nich o své nominaci nevědí a při kontrolním 
dotazu účast na akci 1. 12. ze zdravotních či jiných důvodů vyloučili. Mít tyto osoby na seznamu a posílat 
jim pozvánku ztrácí smysl a mohou být místo nich pozvány osoby další. Ověřené a doplněné seznamy je 
třeba poslat M. Vyhlídalovi nejpozději do 10. 11. 2017 a jak se ukázalo, požadavky zatím není třeba 
eliminovat, tj. lze do nich zařadit všechny letošní jubilanty, schopné a ochotné se akce zúčastnit. To platí i 
pro kraje PLK a HKK, které své seznamy eliminovaly a mají mezi osobnostmi další jubilanty. 

 
3) Zpráva o finále MČR superveteránů a superseniorek v Jindřichově Hradci 14. - 15. 10. 2017: 
Zprávu o finálovém turnaji přednesl Václav Židů vč. informací o kategorii superseniorek za omluvenou D. 
Bártovou. Akce se po všech stránkách vydařila a účastníci i pořadatel projevili zájem uspořádat společné 
finále v J. Hradci také v příštím roce. Diplomy a poháry ČVS předal medailistům obou kategorii Milan 
Čuda. Pořadí mužů: 1. Pivovar Svijany (LBK), 2. Pivovar Primátor (HKK), 3. Pozdní sběr (PHA). Pořadí 
žen: 1. Sokol Křenovice (JMK), 2. ČZU Praha, 3. ABC Braník (oba PHA). Na webu ČVS byly 16. 10. 
zveřejněny informace o turnaji jeho ředitelem O. Kinštem, zprávu a vyhodnocení 19. ročníku MČR 
superveteránu na web vložil V. Židů 18. 10. a 3. ročníku MČR superseniorek v dohledné době vloží D. 
Bártová.  

Upozornění: Ke schválení SR je třeba připravit propozice dalších ročníků MČR veteránů (L. Vašina), 
superveteránů (V. Židů), seniorek a superseniorek (D. Bártová). Termín do 6. 12. 2018, zodpovídají 
garanti soutěží.  
 
4) Různé:  
4.1 Z. Václavík: Soutěže ZŠ a SŠ v šestkovém a plážovém volejbalu organizuje Asociace školních 
sportovních klubů (AŠSK) pod patronací MŠTM. V případě ZŠ je pořádán turnaj o Pohár ministra školství 
(okresní a krajská kola + celostátní finále). Finále v roce 2018 proběhne v Karlových Varech. V případě 
SŠ jsou pořádány středoškolské hry na republikové i mezinárodní úrovni. Ve dnech 2. – 10. 6. 2018 se 
v Brně uskuteční světové hry s účastí 64 družstev chlapců a dívek z 32 zemí. Na pořádání republikového 
finále středoškoláků v beachvolejbalu se již 12 let podílí Sokol Brno I. Od září 2017 je novým 
koordinátorem volejbalových turnajů AŠSK Vít Mašek. J. Hronek jej bude kontaktovat a nabídne 
spoluúčast ČVS při organizaci finálových turnajů (technické zabezpečení – míče, sítě, rozhodčí aj.).  

4.2 J. Hronek: Rozpočet komise na rok 2018 by měl zůstat ve stejné výši, jako v letošním roce, a měl 
obsahovat (do zřízení Nadačního fondu ČVS) opět částku 200 tis.Kč pro případnou finanční výpomoc 
v nouzi osobnostem ČVS.  

4.3 Z. Vrbenský dohledal na internetu kontakty na organizace, věnující se volejbalu zdravotně (tělesně, 
sluchově) postižených a předal je J. Šlechtovi k navázání kontaktů, získávání informací o těchto 
soutěžích a možnosti jejich propagace na webu ČVS. 

 4.4 Z. Vrbenský zahájil s Národním muzeem vyjednávání o obnově několik let prošlé smlouvy o 
spolupráci mezi NM a ČVS. Slíbeno zaslání návrhu smlouvy z NM mailem, v něm budou upraveny či 
doplněny požadavky ČVS (především v otázce snadnějšího přístupu k předaným písemným archiváliím 
s možností jejich dodatečné digitalizace) a smlouva bude předána předsedovi ČVS k podpisu. Zodpovídá 
Z. Vrbenský.  
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Smlouvu je třeba uzavřít rovněž z důvodu možnosti uspořádat ve spolupráci s NM výstavku volejbalových 
archiválií k oslavám 100 let českého volejbalu v roce 2021 (stejně jako v roce 2001 v Tyršově domě na 
Újezdě). Pozvánka z roku 2001 na vernisáž této výstavky předána J. Hronkovi.  

4.5 Z. Vrbenský: S podporou př. ČVS byla zahájena jednání o digitalizaci písemných dokumentů ČVS (za 
ČVS J. Carba, za pracovní skupinu archivářů V. Věrtelář a Z. Vrbenský). V řešení je harmonogram prací, 
technické zabezpečení a rozpočet. 

4.6 J. Šlechta doporučil k získávání námětů pro ocenění v soutěži „Fair play“ zapojit kraje, resp. krajské 
Komise rozhodčích. S předsedy krajů projedná J. Hronek při aktivu předsedů KVS v Brně 25. 11. 2017. 

4.7 Z. Václavík: ustavení MČR beachvolejbalových veteránů (+40) má podporu ABV i SR a první ročník 
by měl proběhnout v roce 2018. 

4.8 Plán činnosti KSV ČVS na rok 2018 připraví J. Hronek a M. Vyhlídal. Termín do 1. 12. 2017, 
zodpovídá J. Hronek. 

 
Příloha: Seznam osob na setkání jubilantů 1. 12. 2017 v Praze (stav k 24. 10. 2017) 
 
Zapsal: Z. Vrbenský 
Ověřil a schválil: J. Hronek  

 

 
 

 

 


