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ZÁPIS Z AKTIVU KSV ČVS 
konaného dne 26. 9. 2017 od 13 hodin v zasedačce ČVS, Bělohorská 19, Praha 6 

 
Za KSV ČVS přítomni:  př. Jan Hronek, mpř. Miroslav Vyhlídal, Milan Čuda (částečně), Jiří Ebert  
(částečně), Václav Kobliha, Jiří Šlechta, Zdeněk Václavík, Zdeněk Vrbenský, Václav Židů.  

Za krajské KSV přítomni: Petr Vosecký (PHA, částečně), Jarmila Sluková (STC), Jiří Popelka (JHC), 
Jan Meruna (KVK), Miroslav Přibyl (ULK, částečně), Václav Nidrle (HKK), Jan Motl (PAK), Jiří 
Gottwald (JHM), Vladimír Tabara (OLK), Jan Dluhoš (MSK). 

Omluveni: Pavel Zeman (PLK), Petr Juda (VYS), František Janík (ZLK). Nepřítomen zástupce LBK.  

Host: př. ČVS Marek Pakosta.  
 

       
A. Zahájení: 
Jednání zahájil a řídil J. Hronek, přivítal hosta a zástupce krajů. Ocenil kvalitní účast (10 ze 14 = 
70%), umocněnou přítomností 5 krajských předsedů. O úvodní slovo požádal př. ČVS M. Pakostu, 
který zmínil blížící se oslavy 100 let volejbalu v českých zemích v roce 1921 s důvěrou, že KSV všech 
stupňů se budou na přípravě oslav podílet. Zdůraznil význam činnosti KSV s těžištěm v oblasti 
oceňování práce dobrovolných pracovníků a jejich setkávání v případě životního jubilea. Přítomné 
seznámil se vznikem „sociálního fondu“ s cílem pomáhat významným osobnostem při řešení 
mimořádných životních situací ve finanční tísni. První dotace byla přiznána paní Evě Musilové jako 
příspěvek na placenou péči o Josefa Musila (†26. 8. 2017) v soukromém sanatoriu Alzheimer Home 
za prvních 8 měsíců roku 2017 a na uhrazení pohřebních nákladů.  
 
B.   Představení členů KSV ČVS: 
J. Hronek představil přítomné členy KSV ČVS, každý z nich ve stručnosti prezentoval své aktivity a 
přidělené oblasti působení v komisi. Aktuální seznam členů KSV ČVS s kontaktními údaji je přílohou 
tohoto zápisu s možností konzultovat s nimi případné nejasnosti při řešení konkrétních záležitostí. 
Zásadní informace o oceňování a setkávání jubilantů (M. Vyhlídal) a aktualizace krajských databází 
osobností (Z. Vrbenský) jsou součástí bodu „D“ zápisu spolu s reakcemi a diskuzí. 
 
C. Představení zástupců krajů a jejich příspěvky: 
J. Hronek představil přítomné zástupce krajů a požádal o informace o činnosti jejich KSV a reakce na 
vystoupení členů KSV ČVS. Inspirující je předávání ocenění v rámci EXL zápasů mužů Jihostroje 
(JHC) a žen Olomouce, Prostějova, Přerova a Šternberka (OLK). Zaujalo i ocenění zasloužilých 
trenérů mládeže Medaile Františka Sokola v MSK, který předběhl současné snahy KSV ČVS a úseku 
mládeže o vznik nového ocenění pro dlouholeté trenéry mládeže.  Zásadní připomínky k informacím 
členů KSV ČVS jsou součástí bodu „D“ spolu s resumé a úkoly k vyřešení problematických záležitostí.  
 
D. Diskuze k činnosti KSV a k příspěvkům účastníků aktivu: 
1) Oceňování v ČVS: 
Návrhy na udělení některého z ocenění ČVS, schvalovaných SR a udělovaných V-ČVS musí být 
podávány písemně (mailem či poštou) se zdůvodněním (přehledem aktivit laureáta) a výčtem již 
udělených ocenění. Navrhovatelé musí postupovat podle směrnice č.14/2013 a podávat návrhy 
s ohledem na míru zásluh na rozvoji českého volejbalu a na okruh působnosti navrženého (v oddílu, 
v okresu, na kraji, ve funkcích ČVS). Podávány mohou být začátkem roku a začátkem 2. pololetí, tedy 
v předstihu před jednáním KSV ČVS a schvalováním SR před udělující schůzí V-ČVS. 
Kraje mají ještě možnost doplnit letošní seznam oceněných v případě, že návrh se všemi náležitostmi 
zašlou M. Vyhlídalovi nejpozději do 20. 10. 2017. Návrh bude projednán KSV ČVS 24. 10. a SR 
předložen k odsouhlasení 8. 11. 2017.  

Úvodní nesouhlas J. Meruny s nedoporučením udělit Medaile V. Spirita dvojici funkcionářů KVK (J. 
Pospíšilovi a M. Správkové) a jeho kritika výkladu znění směrnice KSV ČVS byla podpořena několika 
dalšími zástupci krajů s kolektivním návrhem na úpravu směrnice v součinnosti se všemi KVS a LK 
ČVS. Iniciátoři úpravy směrnice jsou názoru, že i vrcholná ocenění ČVS (Medaile Spirita, titul ČČ 
ČVS) by měla být dosažitelná pro funkcionáře krajského formátu (bez nutnosti jejich zapojení 
v komisích a orgánech ČVS) a rovněž tak by mělo být umožněno udělování nižšího stupně ocenění 
držitelům ocenění vyššího (např. Medaile Spirita držitelům titulu ČČ ČVS). Návrhy krajů (KVS) na 
úpravu směrnice je třeba poslat písemně KSV ČVS (na adresu M. Vyhlídala) nejpozději do konce roku 
2017.  Pro zamyšlení nad úpravou směrnice připomínáme diskuzní návrh J. Dluhoše (MSK) vytvořit 
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další ocenění podle „profesí“ - pro trenéry a rozhodčí (viz kdysi tituly Vzorný či Zasloužilý trenér 
/rozhodčí).  

KSV ČVS upozorňuje na fakt, že nadměrným uvolněním podmínek pro udělení nejvyšších typů 
ocenění dojde či může dojít k devalvaci významu ocenění již udělených. Ve spolupráci se SR musí být 
stanoven také limit pro počty oceněných osob s ohledem na fakt, že při slavnostním aktu udělování 
jsou laureáti členům V-ČVS představování a je otázkou, kolik času je možné z programu jednání 
vymezit.   

Na základě připomínky V. Tabary (udělená ocenění nejsou ve VIS aktualizována) došlo k dohodě, že 
za aktualizaci odpovídají orgány, které ocenění schválily. V případě nejvyšších ocenění ji bude 
provádět KSV ČVS (zodpovídá Z. Vrbenský) po schválení ocenění SR ČVS. Počínaje datem 
schválení SR ČVS (zápisem z jednání) vstupuje ocenění v platnost bez ohledu na termín předání 
v rámci V-ČVS.  
 
2) Setkávání jubilantů ČVS: 
Tyto společenské akce jsou pořádány 2x do roka, v první polovině roku jsou zváni jubilanti z řad 
významných hráčů a trenérů, ve druhé polovině jubilanti z řad funkcionářů a rozhodčích. Obě setkání 
již bez možnosti využít prostory senátu parlamentu ČR. Seznamy jubilantů s věkovým limitem 60 a 
více let získává KSV ČVS pomocí VIS (sjetinami z krajských databází osobností), ty jsou ve většině 
případů neúplné a jsou doplňované z historické, ještě tištěné databáze ČVS. Výsledný seznam 
obsahuje obvykle mnohem více osob, než je možné na setkání jubilantů pozvat (cca 30-35) a komise 
je nucena seznam y korigovat.   

Druhé letošní setkání se uskuteční v pátek 1. 12. v hotelu Pyramida v Břevnově, stejně jako setkání 
první 16. 8. 2017. Přítomným zástupcům krajů předal M. Vyhlídal zmíněné sjetiny z VIS s možností je 
doplnit, ale především s úkolem je zkorigovat (na max. 2-4 osoby podle velikosti členské základny 
kraje).  Seznamy jubilantů musí současně obsahovat stručná volejbalová CV pro jejich představení a 
adresy bydliště, na které budou pozvánky zaslány. Účast těchto osob na akci doporučujeme předem 
projednat.  Uvedené seznamy je třeba poslat KSV ČVS (na adresu M. Vyhlídala) nejpozději do 20. 10. 
2017. V případě, že celkový seznam zvaných přesáhne stanovený limit, proběhne v součinnosti 
s krajskými KSV druhé kolo korekce.  
 
3) Aktualizace kontaktů na osobnosti ČVS:  
Z. Vrbenský připomněl úkol SR z roku 2016 předat při vhodné příležitosti Zlatou knihu volejbalu 
osobnostem ČVS (členům Síně slávy, držitelům titulu ČČ ČVS a Medaile Spirita). Kraje obdržely 
seznamy těchto osobností a příslušný počet výtisků zdarma s úkolem je při vhodné příležitosti předat 
(převzetí nechat potvrdit podpisem). Přítomným zástupcům krajů předal Z. Vrbenský tyto seznamy 
znovu s úkolem prověřit, že knihy byly předány, aktualizovat adresy bydliště v případě změny a doplnit 
chybějící. Originály původních seznamů popř. nově předané seznamy s opravami předají J. Hronkovi 
předsedové KVS v sobotu 25. 11. 2017 při jednání v Brně před V-ČVS. 
 
4) Další z diskuze:  
4.1 M. Přikryl předal písemný návrh ULK na udělení titulu Čestný předseda ČVS in memoriam Ing. 
Pavlu Kučerovi ((†2011) - předsedovi svazu v letech 1993-2005. Titul ČP ČVS navrhuje podle 
směrnice SR a schvaluje V-ČVS. Podnět ULK na jednání SR 8. 11. 2017 předloží J. Hronek.  

4.2 V. Tabara upozornil na další nedostatky v činnosti krajských a svazové KSV: správná zkratka 
Komise společenského významu je KSV (nikoliv KSVV, jak se často v dokumentech objevuje) a při 
použití zkratek pro kraje je třeba ctít oficiální verzi Českého statistického úřadu (viz příloha 2 směrnice 
č. 05/2011 Přestupní řád volejbalu - správné značení použito v prezentaci tohoto zápisu). Upozornil na 
fakt, že řada funkcionářů nemá zaplacené licenční příspěvky a jejich účast na schůzích KVS a ČVS je 
pak neoprávněná. Propozice celostátních soutěží - MČR, organizovaných KSV ČVS, nemají 
předepsané náležitosti a nejsou podle směrnice č.22/2013 předkládány před vydáním k projednání 
LK. Tato záležitost bude projednána s garanty soutěží a tvůrci propozic na schůzi KSV ČVS 24. 10. a 
konzultována s V. Tabarou, který nabídl poskytnout vzorové propozice. 

4.3 J. Hronek požádal přítomné zástupce krajů o spolupráci a zasílání námětů do soutěže „Fair play“, 
které je iniciátorem. Dále informoval o zahájení příprav na oslavy 100 let existence volejbalu 
v českých zemích v roce 1921. Pro tento účel by měla vzniknout pracovní skupina s účastí členů 
vedení ČVS s potřebnými pravomocemi v oblasti finanční a organizační. Zájmem vedení svazu je 
uspořádat oslavy do května 1921. Bude usilováno o spolupořadatelství ME mužů, uskutečnit by se 
mělo slavnostní celostátní zasedání ČVS, při kterém by účastníci z řad osobností a krajských delegátů 
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obdrželi pamětní list a medaili. Zahájeno bude také jednání o vydání další (v pořadí desáté) poštovní 
známky s volejbalovou tématikou. 
 
Přílohy:  1. Adresář členů KSV ČVS s kontakty a oblastí působení viz bod B 

2. Seznam krajských osobností s nárokem na ZKV k ověření kontaktů viz bod D3 (pouze v 
případě krajů, které neměly na aktivu zastoupení) 
 

Zapsal: Z. Vrbenský 
Ověřil a schválil: J. Hronek 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


