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ZÁPIS ZE SCHŮZE KSV ČVS  

konané dne 25. 8. 2020 od 10 hod. v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

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

Omluveni: Dagmar Bártová, Milan Čuda, Jiří Ebert. 
_________________________________________________________________________________________   
      
Z důvodu koronavirových opatření se komise sešla po půlroční pauze. Jednání zahájil a řídil J. Hronek. 
V průběhu jednání přišel účastníky pozdravit předseda ČVS M. Pakosta. 
 
1. Kontrola restů z roku 2019 (ad A) a zápisu z jednání komise 12. 2. 2020 (ad B): 

ad A  Příkazní smlouvy se všemi autory jubilejního almanachu „100 let českého volejbalu“ byly uzavřeny do 
         konce března t.r. a tvorba almanachu běží s termínem odevzdání příspěvků Z. Vrbenskému nejpozději do 
         konce října 2020.    

         Galavečer ČVS v Pyramidě 7. 5. 2020 byl zrušen z důvodu pandemie. Uvedení H. Havelkové a J. Štokra 
         do Síně slávy českého volejbalu odloženo, zatím bez náhradního termínu. Požadovaná CV k tvorbě jejich 
         profilů do Síně slávy oba zaslali, profily zpracovány.    

         Medaile K. Lázničky předána I. Dostálovi ve Zlíně v rámci EXL utkání mužů.   

ad B  Kvalifikace a finále 25. ročníku M-ČR veteránů (garant L. Vašina) z důvodu pandemie covid -19 zrušeno 
         resp. přeloženo na příští rok. 

         Finále 24. ročník M-ČR seniorek (garant D. Bártová) přeloženo z důvodu pandemie z června na září  
         s termínem 12. - 13. 9. 2020, pořadatelem VK Křenovice u Slavkova. V případě, že v současné době 
         zraněná D. Bártová nebude schopna splnit roli garanta KSV, nahradí ji po předchozí tel. dohodě  
         Z. Václavík s úkolem zahájit a zakončit turnaj s předáním cen a diplomů.  
 
2. Z jednání komise 25. 8. 2020:  

C1  22. ročník M-ČR superveteránů (garant V. Židů, první kvalifikace v únoru 2020) pokračuje formou  
       náhradních turnajů za kvalifikace, zrušené z důvodu pandemie v březnu, dubnu a květnu. Všech 12 týmů 
       v soutěži startovalo v červnu na turnajích v Nechranicích a Litomyšli, další 2 turnaje se uskuteční v 
       průběhu září v Malšovicích a v Opavě. Osmička nejlepších týmů se kvalifikuje do finále v Jindřichově Hradci 
       ve dnech 17. - 18. 10. 2020, pořadatelem již pošesté v řadě SKOK J. Hradec (O. Kinšt).                                

       6. ročník M-ČR superseniorek (garant D. Bártová) se uskuteční společně s finále M-ČR superveteránů, tj. 
       17. - 18. 10. 2020 v Jindřichově Hradci, předpokládaná účast max. 8 družstev. J. Hronek požádal  
       přítomného předsedu ČVS o zajištění přítomnosti ČT a reportáže pro Volejbalový magazín.                                

       54. ročník NF vesnických a zemědělských družstev proběhl za přítomnosti garanta KSV M. Vyhlídala 
       v sobotu 22. 8. 2020 v areálu Sokola Čestice, vedoucím turnaje M. Sršeň. Startovalo 5 družstev žen 
       (vítězem VK Křenovice) a 4 družstva mužů (vítězem ČZU Praha). S ohledem na trvale klesající zájem a 
       Nízký počet startujících bylo s pořadateli domluveno, že v roce 2021 proběhne 55. ročník turnaje naposledy 
       pod patronací a s finančním příspěvkem ČVS a názvem NF. Další turnaje již budou výhradně v kompetenci 
       Sokola Čestice.      

C2  Komise projednala a doporučí SR ke schválení návrh předsedy ČVS na udělení titulu Čestný člen ČVS pro 
      Štěpána Říhu (Brno - JMK), podklady pro jednání SR 9. 9. 2020 připraví a I. Irovi do 2. 9. pošle Z. Vrbenský.  
      Současně byla zrekapitulována všechna pro letošní rok schválená ocenění.   

      V rámci setkání jubilantů v pátek 23. 10. 2020 budou předána: 
      Čestná uznání ČVS: Miroslavu Bilovi – Rožnov p. Radhoštěm, Zlínský kraj,  
                                         Ing. Jiřímu Omelkovi – Staré Město, Zlínský kraj,                                     
                                         Vladimíru Klárovi – Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj,                                         
      a Medaile Ing. Spirita: Vlastimíru Lenertovi – Liberec, Liberecký kraj. 
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      V rámci výboru ČVS v sobotu 24. 10. 2020 budou uděleny:  
      tituly Čestný člen ČVS: Františku Janíkovi - Staré Město, Zlínský kraj,  
          Zdeňkovi Vrbenskému - Praha, 
                                             Štěpánu Říhovi - Brno, Jihomoravský kraj.  
       Medaile K. Lázničky:   Ing. Dušanu Melíškovi - Praha,  
       Medaile J. Musila:       Václavu Šmídlovi - Praha,  
                                             Ing. Borisi Perušičovi - Praha,  

       Pokud se některý z oceněných k převzetí nedostaví, bude náhradním předáním ocenění pověřen předseda 
       příslušného KVS. Z. Vrbenský zajistí ve spolupráci se sekretariátem diplomy a medaile.     

C3: Jarní setkání jubilantů z řad významných hráčů a trenérů s termínem 7. 5. 2020 bylo z důvodu pandemie 
       zrušeno resp. odloženo. Uskuteční se společně s podzimním setkáním jubilantů z řad funkcionářů v pátek  
       23. 10. 2020 od 11 hod. v Pyramidě. Komise rozhodla eliminovat počet účastníků setkání na max. 30 osob 
       ve složení 15 osob z řad jarních a 15 osob z řad podzimních jubilantů. Seznam zvaných připraví pp. 
       Vrbenský a Vyhlídal, bude konzultován s krajskými KSV a účast předem prověřena. Kraje současně 
       dodají stručný výčet aktivit zvaných jubilantů k jejich představení. Z. Vrbenský zajistí ve spolupráci se 
       sekretariátem zvací dopisy, prezenční listinu a dárky v podobě „Zlaté knihy volejbalu“. Za KSV se setkání 
       zúčastní předseda J. Hronek, M. Vyhlídal (představení jubilantů) a Z. Vrbenský (článek pro web).         
   
3. Různé z diskuze: 

D1   J. Hronek informoval o předehrávce 1. kola nového ročníku EXL mužů mezi Lvy Praha a VK Kladno, která 
        se uskuteční 13. 9. v tenisovém areálu ČLTK na Štvanici na venkovním antukovém kurtu č. 2 a stane se 
        prvním příspěvkem k nastávajícím oslavám 100 let českého volejbalu, který své největší úspěchy získal 
        právě na antuce.  

D2   J. Hronek upozornil garanty soutěží pro „dříve narozené“, že je třeba připravit a do konce roku předložit SR 
        ke schválení propozice dalších ročníků soutěží v roce 2021. 
       

Závěrečné upozornění: 
Termín další schůze komise nebyl stanoven. Svolána bude dle aktuální potřeby   

a o jejím termínu budou členové komise včas informováni.     
 

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

 


