Moravskoslezský krajský volejbalový svaz
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2
_____________________________________________________________________

ZÁPIS č.3
komise SV MS KVS ze dne 16.5.2019

Účast : M. Vyhlídal, J. Dluhoš, J. Rucki, D. Rundt, B. Habarta, F. Kopecký,
V. Kovář , J. Piprek
Omluven : T. Kavala, V. Mosler

Přivítal přítomné a jednání řídil předseda komise SV MS KVS M. Vyhlídal.
1. Garanti za OVS seznámili přítomné s postupem prací v jednotlivých OVS.
M. Vyhlídal navrhl možnost posunu termínu zaslání materiálů z oddílů na říjen a
zpracování materiálu-historie volejbalu za jednotlivé okresy na zářijovou schůzku.
Zodpovědni garanti OVS.
2. J. Dluhoš přednesl návrh obsahu brožurky k Století volejbalu Severní Moravy a
Slezska /1921-2019/ :
2.1. Úvod – proč kniha a její význam ( předseda MS KVS )
2.2. Celkový pohled na MS volejbal – zrod, Sokolská éra, okupace, obnovení
činnosti, mistři republiky-fotogalerie včetně V.Meziříčí, Velká Ostrava až po dnešní stav
2.3. Historie regionů – BR, FM, KA, NJ, OP, OV , celkový pohled a vývoj ( včetně
ocenění ) a historie jednotlivých VO a VK.
2.4. Řízení a funkcionáři MS volejbal – soutěže, přeborníci, mládežnický volejbal,
memoriály, BMV
2.5. Trenéři – celkové údaje, jmenovitě vyzvednout významné trenéry
2.6. Rozhodčí – přehled, počty, vývoj
2.7. Turnaje – přehled, tradice
2.8. KVS – organizátor akcí ČVS i mezinárodních
2.9. Osobnosti a oceňování
2.10. BV – celkový pohled od vzniku po dnešek

3. F. Kopecký navrhl formu zpracování dokumentů :
3.1. Forma předání od garantů za jednotlivé okresy MS KVS a odborné kapitoly bude
elektronická.
3.2. Za úložiště dokumentů bude zodpovědný F. Kopecký včetně archivace těchto dat.
3.3. Všechny dokumenty budou zasílány na adresu frantisek.kopecky@email.cz a
také v kopii na mir.vyhlidal@seznam.cz.
3.4. Každý mail od garantů bude mít předmět „MSKVS100“ .
3.5. Každý dokument bude zaslán ve formátu Wordu.
3.6. Každý dokument bude uložen v úložišti dat a bude náležitě archivován a jeho
originální podoba nebude modifikována.
3.7. Garanti za jednotlivé okresy zašlou mailem 1 dokument historie vývoje volejbalu
v daném okrese s názvem : zkratkaokresu-historie.doc (např.: FM-historie.doc ) a
dále za každý VO,VK v daném okrese s názvem : zkratka okresu-názevklubu.doc
( např.: NJ-TatraKoprivnice.doc ).
3.8. Garantem za kapitolu BV bude D. Šťastný, zašle historii a vývoj BV
v celém MS KVS s názvem : MSKVS-beach.doc.
3.9. Garantem za kapitolu trenéři bude D. Rundt, zašle historii a vývoj za celý MS
KVS s názvem : MSKVS-treneri.doc.
3.10. Garantem za kapitolu rozhodčí bude J. Slezák, zašle materiál za celý MS KVS
s názvem : MSKVS-rozhodci.doc.
3.11. Garantem za kapitolu soutěže bude T. Kavala, zašle materiál za celý MS KVS
s názvem : MSKVS-souteze.doc .
3.12. Fotky budou zasílány rovněž elektronicky. Stejným způsobem jako
s dokumenty bude s nimi nakládáno. Fotky by měli být pokud možno
s maximálním rozlišení. Budou popsány buď v názvu fotky nebo popisem v textu
mailu. Popis by měl obsahovat alespoň rok, místo, akci, případně jména osob.
Název fotky by měl začínat okresem , např. OV-2006-mistřiextraligy.
4. Po diskusi a doplnění komise návrhy M. Vyhlídala, J. Dluhoše a F. Kopeckého
schválila
5. Další schůzka komise je naplánována na 26. června 2019 ve 14 hod. v Ostravě .

V Ostravě , 16.5.2019

Zapsal : s názvem : J. Piprek

