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ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS 
konané dne 30. 1. 2018 od 10,30 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

 
Přítomni: př.KSV Jan Hronek, mpř.KSV Miroslav Vyhlídal, Dagmar Bártová, Václav Kobliha, Jiří Šlechta, 

Zdeněk Václavík, Zdeněk Vrbenský 

Omluveni: Milan Čuda, Jiří Ebert, Miroslav Charvát, Lubomír Vašina, Václav Židů 
___________________________________________________________________________________   
      
Jednání zahájil a řídil J. Hronek.  
 
A. Kontrola zápisu ze schůze KSV ČVS 24. 10. 2017: 
Všechny úkoly roku 2017 splněny. Připomenuto zdařilé setkání jubilantů ČVS z řad funkcionářů a rozhodčích 
v pátek 1. 12. 2017 v hotelu Pyramida s účastí 28 osob. Článek a fotografie z akce zveřejněny na svazovém 
webu. 
 
B. Na programu jednání:  
1. Plán schůzí KSV na 1. pololetí 2018: 

V návaznosti na termíny jednání SR a termín jarní výborové schůze ČVS (13. - 15. 5. v Praze) odsouhlasen 
plán schůzí KSV s těmito termíny: 27. března + 24. dubna + 1. června. První dvě schůze vždy v úterý od 
10,30 hod. v zasedačce ČVS, červnová v pátek od 10 hod. v hotelu Pyramida před setkáním jubilantů ČVS 
viz bod 4.  

2. Anketa volejbalista roku 2017:  
Organizací ankety byl SR pověřen a převzal Ing. F. Kopecký, vyhlášení na Galavečeru ČVS v Praze v 
sobotu 12. 5. (před nedělním výborem ČVS), místo konání Galavečera zatím neznámé. 

3. Návrh na nová ocenění pro významné hráče a trenéry: 
Na základě návrhu JMK KVS komise doporučuje a J. Hronek projedná na SR vznik nových dvou ocenění: 
Medaile Josefa Musila pro významné hráče a Medaile Karla Lázničky pro významné trenéry. Stávající 
dvě medaile (O. Koutského a V. Spirita) jsou určeny pro ocenění funkcionářů a vznik dalších dvou medailí 
by byl vítaným doplňkem k Síni slávy, ve které členství podmíněno ziskem medaile na vrcholných soutěžích. 
V případě schválení návrhu bude vyjednán souhlas rodin s pojmenováním medailí (Z. Vrbenský s rodinou J. 
Musila, Z. Václavík s rodinou K. Lázničky) a ve spolupráci s LK připraví KSV podmínky pro udělování 
medailí a jejich začlenění do směrnice č.14/2013 Oceňování v ČVS.  

4. Setkání jubilantů ČVS roku 2018 z řad významných hráčů a trenérů: 
Doporučený termín: pátek 1. 6. od 11,30 hod. v Praze, hotelu Pyramida. Seznam a adresář těchto osobností 
(převážně bývalých reprezentantů) ve věku 60 a více let s kulatým či půlkulatým životním jubileem připravil 
Z. Vrbenský a obsahuje 37 jmen (viz příloha 1). Stejně jako v loňském roce je předpoklad důstojné účasti. 
Akci organizačně připraví KSV ve spolupráci se sekretariátem ČVS, jubilanti by měli obdržet na památku 
Zlatou knihu volejbalu. Došlá žádost STČ KVS o pozvání p. Jindřicha Licka (letos 55 let) nemůže být 
s ohledem na stanovenou věkovou hranici (60 let a starší) akceptována, s předsedou STČ KVS projedná J. 
Hronek. 

5. Návrhy na ocenění ČVS v roce 2018: 
Komise zaregistrovala dosud došlé návrhy z krajů a doplňující návrhy z řad členů KSV. Kandidáty na 
ocenění jsou:  

Čestný člen ČVS: Miroslav Čada (JMK), Jaroslav Huk (STČ), Václav Nidrle (HKK), Jan Vobr (JČK) a 
Vladimír Vorlovský (PLK). 

Medaile Ing. Vladimíra Spirita: Dagmar Bártová (JČK), Lumír Hajdůšek (MSK), Josef Janíček (JMK), 
František Janík (ZLK), Jiří Medřický (STČ), Marcela Sezemská (PAK), Jaroslav Tomášek (LBK) a Václav 
Židů (HKK). 

Návrhy podané členy KSV ČVS budou projednány s příslušnými předsedy KVS, zodpovídá J. Hronek, 
termín do 27. 3. V případech, kde nebyly návrhy doplněny stručným CV kandidáta (výčtem aktivit a zásluh), 
budou chybějící informace od navrhovatelů (předsedů KVS) vyžádány. Zodpovídá Z. Vrbenský, termín do 
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příští schůze KSV (27. 3.), na které budou doplněné návrhy popř. další došlé projednány s doporučením pro 
SR. 

6. Uvedení stříbrných medailistek z beachvolejbalového ME do Síně slávy českého volejbalu: 
J. Hronek prověří na SR, zda již byl či bude (kdy a jak?) realizován slavnostní akt uvedení hráček Markéty 
Slukové-Nausch, Barbory Hermannové (stříbro na ME 2016), Kristýny Kolocové-Hoidarové a Michaely 
Kvapilové (stříbro na ME 2017) do Síně slávy. Po tomto aktu budou profily jmenovaných vloženy do rubriky 
Síň slávy na webu ČVS. Zodpovídá a na tvorbě profilů již pracuje Z. Vrbenský.  

7. Na SR ČVS navrhne J. Hronek udělit v rámci Galavečeru ČVS další Cenu za celoživotní práci Zdeňku 
Václavíkovi za celoživotní volejbalové aktivity a zásluhy na rozvoji českého šestkového i beach volejbalu. 
Potřebné materiály (CV + foto) pro představení laureáta účastníkům Galavečera připraví Z. Vrbenský a 
ocenění by měl předat loňský laureát Zdeněk Groessl.   

8. Na SR ČVS navrhne J. Hronek uspořádat u příležitosti výročí 50 let od zisku bronzových medailí 
volejbalistů na OH 1968 v Mexiku setkání tehdejších reprezentantů, a to jak hráčů – medailistů, tak hráček 
se 6. místem. Jedná se celkem o 14 osob, jejichž seznam a adresář zpracoval Z. Vrbenský (příloha 2). 
Náklady na akci budou uhrazeny z rozpočtu KSV, předpokládaný termín a místo konání: říjen 2018, Praha, 
hotel Pyramida. 

9. Monitoring volejbalu na školách: 
J. Hronek projedná na SR a doporučí participaci ČVS na finálovém turnaji volejbalového mistrovství 
základních škol, které pod názvem „Pohár ministra školství“ pořádá Asociace školních sportovních klubů 
(AŠSK) v Karlových Varech. Svaz by mohl zajistit pro finálový turnaj kvalitní sítě, míče a kvalifikované 
rozhodčí. Předpokládá se přítomnost př. ČVS při předávání cen.   

Z. Václavík informoval o složení a působení volejbalové komise při České asociaci univerzitního sportu 
(ČAUS). Předsedou komise volejbalu je Dr. Zdeněk Melichárek a beachvolejbalové komise Dr. Rostislav 
Vorálek ml.). Je počítáno s účastí akademických výběrů volejbalistů ČR také na další LSU 2019 v Itálii, tyto 
akce kompletně zajišťuje ČAUS bez participace ČVS. Informační bulletin ČAUS převzal V. Kobliha, který má 
monitoring VŠ volejbalu v náplni práce.   

10. Příprava Mistrovství ČR, organizovaných a garantovaných KSV: 
V roce 2018 se uskuteční: 

52. ročník MČR vesnických družstev: za dlouhodobě nemocného M. Charváta soutěž organizuje a pořádá 
- stejně jako v loňském roce - M. Sršeň ze Sokola Čestice, bude pozván a informace o přípravě podá na 
dubnové schůzi KSV. Společný turnaj mužů a žen se uskuteční jako jednodenní v sobotu 25. 8. na kurtech 
Sokola Čestice.  

23. ročník MČR veteránů (+40 let): pořadatelem a garantem L. Vašina, propozice a kalendář akcí 
zveřejněn na webu ČVS, startuje 13 družstev ve 3 oblastních kvalifikacích, finále 28. - 29. 4. v Chocni. 

22. ročník MČR seniorek (+40 let): garantem D. Bártová, pořadatelem Sokol Dobřichovice ve dnech 16. - 
17. 6., předpokládaná účast 10 družstev. 

20. ročník MČR superveteránů (+50 let): garantem V. Židů, v dlouhodobé soutěži (únor - říjen) startuje 12 
družstev systémem 6 kvalifikací (3 v hale, 3 na antuce) a finále pro 8 nejlepších týmů v Městské 
hale Jindřichova Hradce ve dnech 20. - 21. 10. Propozice, kalendář akcí a adresář družstev na webu ČVS. 
J. Hronek projedná s M. Labaštou možnost přispět organizátorům prvních 3 „halových“ kvalifikací částkami  
5 tis. Kč na pokrytí nákladů na pronájem hal z důvodu navýšení počtu zápasů a hodin pronájmu.    

4. ročník MČR superseniorek (+50 let): garantem D. Bártová, dvoudenní turnaj proběhne v Jindřichově 
Hradci společně s finále MČR superveteránů (viz předchozí), předpokládaná účast 6 družstev.   

 

Upozornění: Příští schůze komise se koná v úterý 27. března od 10, 30 hod. v zasedačce ČVS.  

 
Příloha 1: Seznam a adresář jubilantů ČVS pro setkání 1. 6. 2018 
Příloha 2: Seznam a adresář žijících účastníků OH 1968 v Mexiku  
 
Zapsal: Z. Vrbenský 
Schválil: J. Hronek  


