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Zápis z přípravy aktivu krajských předsedů KSV ČVS dne 26. 9. 2017 v Praze 
konané dne 21. 9. 2017 od 10,30 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

 
Přítomni: př. KSV Jan Hronek, mpř. KSV Miroslav Vyhlídal, za Radu SSČV Zdeněk Vrbenský  

Host:  př. ČVS Marek Pakosta  
___________________________________________________________________________________        
 
Po zahájení a objasnění náplně jednání této mimořádné schůzky zrekapituloval J. Hronek termíny akcí, 
spojených s činností KSV ČVS v závěru roku: 
 
1) 26. září od 10,30 hod. schůze KSV ČVS a od 13 hod. aktiv s předsedy (zástupci) krajských KSV 
2) 14. - 15. října společné finále MČR superseniorek a superveteránů v Jindřichově Hradci   
3) 24. října od 10, 30 hod. schůze KSV ČVS - poslední v roce 2017   
4) 8. listopadu SR ČVS v Praze 
5) 25. - 26. listopadu schůze předsedů KVS (sobota) a Výbor ČVS (neděle) v Brně 
6) 1. prosince setkání s jubilanty ČVS z řad funkcionářů a rozhodčích v Praze 
 
Poznámky k jednotlivým bodům: 
 
ad1) V rámci dopolední schůze bude upřesněn program aktivu, který bude řídit J. Hronek a k představení 
aktivit KSV ČVS vyzve odpovědné členy komise.  Občerstvení na aktiv (50 ks chlebíčků a 25 malých 
balení minerálek), prezenční listinu na dopolední schůzi a cestovní výkazy na obě akce zajistí K. 
Macháčková (úkol zadán a přijat). Prezenční listinu na aktiv připraví Z. Vrbenský a bude obsahovat 
kontaktní údaje (adresu, telefon, e-mail), které delegáti krajských KSV před podpisem vyplní.   
 
ad2) Na akci budou přítomni členové KSV ČVS: garanti soutěží D. Bártová a V. Židů, dále V. Kobliha a J. 
Šlechta v roli rozhodčích a M. Čuda jako čestný host.  
 
ad3) Na programu zpráva a vyhodnocení společného finále MČR superseniorek a superveteránů (ad2), 
projednání dalších došlých návrhů na ocenění ČVS a požadavků jednotlivých krajů na pozvání jejich 
osobností na prosincové setkání jubilantů ČVS, popř. redukce počtu zvaných na cca 30 osob. O 
požadovaném termínu zaslání požadavků (20. 10. 2017) budou informováni zástupci krajů na aktivu 
(ad1), nepřítomné kraje písemně zápisem z aktivu na adresu předsedy KVS. Požadavky musí být 
doplněny stručným CV potenciálních účastníků setkání k jejich představení.    
 
ad4) SR budou předloženy případné další návrhy na ocenění ČVS (v rámci Výboru ČVS 26. 11.) a ke 
schválení seznam zvaných jubilantů pro setkání v Praze 1. 12. 
 
ad 5) Akci bude přítomen a výborovou schůzi řídit J. Hronek. Při předávání nových ocenění ČVS (ČČ + 
Spirit) oceňované osoby stručným volejbalovým CV představí M. Vyhlídal. Před akcí bude ve spolupráci 
s I. Irem provedena kontrola úplnosti a bezchybnosti předávaných diplomů a medailí, odpovídá J. Hronek. 
 
ad 6) Předpokládaným místem setkání s jubilanty 1. 12. bude hotel Pyramida, zajištění akce ve stejném 
rozsahu, jako při prvním letošním setkání 16. 6. (salonek, občerstvení při příchodu, oběd v restauraci). 
Zahájeno bude v 11 hod. s předpokládanou dobou trvání 2 hodiny a následným obědem (13-14 hod.). 
Rozpočet projedná J. Hronek s gen.sekr. M. Labaštou, pozvánky dle dispozic M. Vyhlídala rozešle K. 
Macháčková, krátké vizity jubilantů z dodaných podkladů připraví M. Vyhlídal a Z. Vrbenský. Jubilanti 
obdrží Zlaté knihy volejbalu, jejich převoz do salonku (podle počtu potvrzené účasti) zajistí K. 
Macháčková. Přítomen bude př.ČVS M. Pakosta, za KSV ČVS pp. Hronek, Vyhlídal a Vrbenský.  
 
Ostatní:   
J. Hronek převzal od Z. Vrbenského aktualizované seznamy osobností SSČV, Čestných členů ČVS a 
držitelů Medaile Spirita a upozornil, že v seznamu žijících ČČ je třeba doplnit MUDr. Přemysla Sobotku, 
který toto ocenění převzal z rukou Z. Haníka v Senátu ČR 29. 9. 2016 při setkání mistrů světa z Paříže 
1956 a Prahy 1966. J. Hronek doporučuje sjednotit seznamy Čestných předsedu ČVS a Čestných členů 
ČVS, s V. Věrtelářem projedná Z. Vrbenský.  
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M. Vyhlídal se spojí s tajemníkem MZE Ing. J. Bakalíkem a vyjedná schůzku za účelem projednání 
možností další spolupráce a sponzorství MZE při 52. ročníku MČR vesnických družstev v roce 2018. 
Jednání se spolu s ním zúčastní J. Hronek. 
 
Na základě doporučení M. Vyhlídala bude J. Hronek iniciovat ustavení zvláštní komise pro přípravu oslav 
100 let českého volejbalu (ČV) v roce 2021, na zajišťování oslav nemá KSV potřebné kompetence. 
Členem komise pod vedením J. Hronka by měl být gen.sekr.ČVS, popř. další předsedou ČVS jmenovaný 
člen SROV.   
 
Jednání přišel pozdravit př.ČVS M. Pakosta, byl seznámen se všemi akcemi KSV ČVS do konce roku 
2017 a s představami J. Hronka o náplni oslav 100 let ČV. Oslavám této významné události slíbil svou 
podporu a potvrdil svou účast na setkání jubilantů 1. 12. v Pyramidě. Pokud bude v Praze, přijde pozdravit 
také aktiv s krajskými předsedy KSV 26. 9.   
 
Zapsal: Z. Vrbenský 
Ověřil a schválil: J. Hronek 
 
 
 
 
 
 


