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ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS  

konané dne 3. 9. 2019 od 10,30 hod. na ČVS v kanceláři Ing. Ira  

Přítomni: př. KSV Jan Hronek, mpř. KSV Miroslav Vyhlídal, Jiří Ebert, Václav Kobliha, Jiří Šlechta, Zdeněk 
Václavík a Zdeněk Vrbenský.  

Omluveni: Dagmar Bártová, Milan Čuda a Václav Židů.  
_________________________________________________________________________________________   
      
Jednání zahájil a řídil J. Hronek.   
 
A. Kontrola zápisu ze 7. 6. 2019: 

Resty ze schůze 2. 4. 2019: Příkazní smlouvy se spoluautory jubilejního svazového almanachu „100 let českého 
volejbalu 1921-2021“ dosud neuzavřeny, úkol trvá s termínem do příští schůze KSV, zodpovídá Z. Vrbenský. 
Současně zjistí a podá zprávu o stavu digitalizace archiválií ČVS (Carba + Věrtelář).   

Úkoly ze schůze 7. 6. 20169: 

viz B3: Pro říjnové jednání SR připraví Z. Vrbenský návrh krajů s doporučením KSV na udělení Medaile Ing. 
Spirita Jindřichu Neumannovi, Vladimíru Pirunčíkovi a Vladimíru Tabarovi s předáním na podzimním zasedání 
výboru ČVS.  

viz B4: D. Bártová prověří, zda VSC Čelákovice již poslal fakturu na finanční příspěvek ČVS za uspořádání 
finále MČR seniorek a na příští schůzi předloží návrh na pořadatele MČR seniorek v roce 2020 - zájem projevil 
VK Křenovice. 

viz C: Z. Vrbenský připraví pro říjnové jednání SR návrh KSV na uvedení Heleny Havelkové a Jana Štokra 
(nejlepší volejbalisty dekády 2010-2019) do Síně slávy českého volejbalu.  

 
B. Z jednání komise: 

B1   M. Vyhlídal přednesl zprávu o 53. ročníku NF soutěže vesnických družstev, který se uskutečnil v sobotu 31. 
        8. 2019 v areálu Sokola Čestice. Za KSV přítomni M. Vyhlídal (garant soutěže) a V. Židů (hlavní rozhodčí). 
        Startovalo 6 družstev mužů (vítězem SK Rybník z Pardubického kraje) a 5 družstev žen (vítězem VK 
        Křenovice z Jihomoravského kraje). M. Vyhlídal prověří, zda Sokol Čestice již poslal fakturu na finanční 
        příspěvek ČVS za uspořádání turnaje. Z. Vrbenský připraví pro říjnovou SR zprávu o turnaji a informaci 
        zveřejní do konce týdne na webu ČVS.  

B2   J. Hronek informoval o stavu účtu KSV k 31. 8. 2019, který je pozitivní a vystačí na pokrytí zbývajících 
        výdajů komise na akce roku 2019.   

B3   Dle informace M. Labašty budou Medaile Josefa Musila a Karla Lázničky dodány Státní mincovnou do 
       konce října. Komise projednala a doporučuje udělit první Medaile J. Musila pánům Milanu Čudovi a Josefu  
       Smolkovi st. a Medaile K. Lázničky pánům Ivanu Dostálovi (podpořen návrh ZLK) a Jiřímu Zachovi. Pro 
       Říjnové jednání SR připraví Z. Vrbenský doporučení KSV na udělení medailí a na další schůzi KSV připraví 
       k projednání návrh interních kritérií komise pro podporu návrhů na tato mimořádně prestižních ocenění.   

B4   Podzimní setkání jubilantů ČVS se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019 od 11 hod. v salonku hotelu 
       Pyramida. Seznam jubilantů z databáze krajských osobností ve VIS vytisknul a komisi přečetl M. Vyhlídal. 
       Jedná se o 31 osob z 12 krajů (jubilanty letos nemá Pardubický a Jihomoravský kraj). Pro říjnové jednání 
       SR připraví Z. Vrbenský jmenný seznam resp. adresář jubilantů, koncept pozvánky a jejich rozeslání  
       Zajistí ve spolupráci se sekretariátem. V rámci setkání budou předána na jaře schválená Čestná uznání 
       ČVS pánům L. Hedbávnému, J. Herodesovi a F. Pluhařovi. J. Hronek zajistí účast předsedy, ve spolupráci 
       se sekretariátem diplomy oceněným a pro všechny jubilanty dárek v podobě Zlaté knihy volejbalu. 

B5   J. Hronek upozornil garanty soutěží pod dohledem KSV, že na další schůzi komise je třeba připravit   
       k projednání propozice pro další ročníky: M. Vyhlídal pro NF vesnických družstev, D. Bártová pro MČR 
       seniorek a superseniorek, L. Vašina pro MČR veteránů (projedná s ním Z. Vrbenský) a V. Židů pro MČR 
       superveteránů. Propozice pro rok 2020 s návrhy rozpočtu na tyto soutěže budou předloženy ke schválení 
       prosincovou SR. 
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Různé z diskuze: 

C1   Informace Z. Vrbenského:  

       Na základě smlouvy o spolupráci mezi ČVS a Národním muzeem je v jednání výstava historických 
       volejbalových exponátů a archiválií s názvem „100 let českého organizovaného volejbalu“. Měla by se konat 
       v regionálním muzeu v Ostravě s délkou trvání 2-3 týdnů a v době konání jedné ze skupin ME mužů. 

       Za mimořádně cenné uznání lze považovat uvedení dalšího českého hráče do Světové volejbalové síně 
       slávy. Ve dnech 7. - 8. 11. 2019 bude do Volleyball Hall of Fame v Holyoke uveden Josef Tesař,  
       slavnostního aktu se zúčastní předseda ČVS M. Pakosta. Informace o ocenění byla zveřejněna na webu  
       ČVS. 

       Od předchozí červnové schůze KSV zemřely další 3 osobnosti Síně slávy ČVS: 22. června Stáňa Švarcová 
       (74 let), 6. srpna Roman Leszczynski (87 let) a 17. srpna Táňa Benešová (84 let). Rozptylu popela Nadi 
       Špelinové 29. srpna v Motole se zúčastnili a kytici za ČVS položili Z. Vrbenský a spoluhráčky z reprezentace 
       D. Kopová a V. Hrabáková.   

C2   Z. Václavík informoval o setkání beachvolejbalových osobností v Brně v rámci letošního MR mužů a žen na 
       Sokolském koupališti. Setkání se uskutečnilo u příležitosti 30 let od sehrání prvního BV turnaje v Brně na 
       „Káčatech“ v roce 1989. V neděli 1. 9. 2019 se v hotelu Maximus sešlo 9 olympioniků a 3 funkcionáři, 
       hostem setkání byl ministr školství Robert Plaga - kdysi kvalitní plážový volejbalista.  
       

Závěrečné upozornění: 
Další schůze KSV ČVS se uskuteční v pátek 22. 11. 2019 od 9 hod. v hotelu Pyramida  

(před setkáním jubilantů ČVS).   
 

Zapsal:   Z. Vrbenský 
Schválil: J. Hronek 
Obdrží:   M. Pakosta, M. Labašta, I. Iro a členové komise. 
 
 

 


