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Zpravodaj KSV OVS Frýdek-Místek 
č. 13/2022 ze dne 21. prosince 2022 

 
1. Oprava zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 12/2022 z 26.11.2022 
 

V bodu 7 zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 12/2022 z 26.11.2022 bylo u zesnulého 
trenéra Merty při nějaké úpravě chybně uvedeno křestní jméno Vladimír. 

Správné jméno je pochopitelně Věnomír Merta - byl oslovován jménem jako Mirek. 
Informace na Věnomíra jsem získal od jeho bratra Květoslava včetně foto, další jeho bratr 
Vladan je z Liberce.  
 

2. Informace z MS KVS 
 

V úterý 11. dubna 2023 v 16:00 hodin se bude v Ostravě konat 3. valná hromada MS KVS. 
Dle klíče a počtu delegátů zaslaným MS KVS v lednu 2023, poté výbor OVS Frýdek-Místek 
na svém zasedání 1. března 2023 schválí delegáty za okres Frýdek-Místek na tuto 3. valnou 
hromadu MS KVS. 
 

3. Národní sportovní agentura 
 

V bodu 11 zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 2/2021 ze dne 3. června 2021 byla 
sdělena informace o jmenování premiérem ČR předsedou NSA Filipa Neussera. 
Dne 1. 12. 2022 byl jmenován premierém ČR novým předsedou Národní sportovní agentury 
Ondřej Šebka. 
 

4. Turnaje v okrese Frýdek-Místek 
 

 V sobotu 5. 11. 2022 v tělocvičně polské ZŠ v Jablunkově se uskutečnil tradiční volejbalový 
turnaj smíšených družstev o pohár „Baginieckiego Gorola“ za účasti 5 družstev. 
Pořadatelem byl „Hlavní výbor Polské Macierzy v České republice“ ve spolupráci z PTTS 
„Beskid Śląski“. 
 

Pořadí: 
 

1. Praszywa (Bystřice nad Olší) 
2. Słoneczni (Łaziska - Polsko) 
3. Kids Friends (P-ZŠ im. Henryka Sienkiewicza Jablunkov)  
 další družstva - Gróniczki Mosty u Jablunkova, Vendryně. 
 

 V říjnu 2022 v tělocvičně v ZŠ ve Smilovicích konal 1. turnaj „oranžového“ minivolejbalu pro 
žáky 3. ročníku základních škol. 
Turnaje se zúčastnilo 5 základních škol mikroregionu „Stonávka“ za účasti celkem 30 hráčů.    
Pořadí: 
 

1. ZŠ Komorní Lhotka 
2. ZŠ Smilovice 
3. ZŠ Ropice 
Přitom nejlepší dvojice ze ZŠ Ropice obsadila 1. místo. 
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5. Seznam trenérů volejbalu okresu Frýdek-Místek 
 

 V bodu 4 zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 3/2021 ze dne 29. září 2021 byl sdělen 
předběžně zpracovaný počet vyškolených trenérů. 
 

V bodu 1 zpravodaje  KSV OVS Frýdek-Místek č. 4/2021 ze dne 19. října 2021 byl uveden 
upravený počet trenérů volejbalu v okrese Frýdek-Místek. 
 

Tímto je sdělen opravený současný počet: 
 

Trenéři I. třídy aktivní - 7 
okres Frýdek-Místek - 3, okres Ostrava - 1, okres Karviná - 1, okres Mělník - 1, okres Zlín - 1 
 

Trenéři I. třídy zesnulí - okres Ostrava - 1 
 

Trenér diplomovaný aktivní - okres Frýdek-Místek - 1 
 

Trenéři II. třídy aktivní - 27 

okres Frýdek-Místek - 21, okres Ostrava - 4, okres Přerov - 1, okres Liberec - 1 
 

Trenéři II. třídy neaktivní - okres Frýdek-Místek 13 
 

Trenéři II. třídy zesnulí - 2 
okres Frýdek-Místek - 1, okres Ostrava - 1 
 

Trenéři III. třídy aktivní - 75 
okres Frýdek-Místek - 60, okres Ostrava - 14, okres Nový Jičín - 1 
 

Trenéři III. třídy neaktivní - 46 
okres Frýdek-Místek - 41, okres Ostrava - 5 
 

Trenéři III. třídy zesnulí - 5 
okres Frýdek-Místek - 4, okres Opava - 1 
 

Trenéři IV. třídy aktivní - okres Frýdek-Místek - 1 
 

Trenéři IV. třídy neaktivní - 22 
okres Frýdek-Místek - 20, okres Ostrava - 2 
 

Trenéři mládeže - okres Frýdek-Místek - 4 
 

Trenéři minivolejbalu - 0 
 

Trenéři beachvolejbalu - okres Praha - 1 
 

Trenéři bez školení zesnulí - okres Frýdek-Místek - 3. 
 

V příloze č. 2 zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 5/2021 ze dne 21. 11. 2021 byl uveden  
„Seznam trenérů okresu Frýdek-místek dle kvalifikačních tříd a oddílů“.  
 

V příloze č. 1 zpravodaje KSV OVS Frýdek-Místek č. 13/2022 ze dne 21. 12. 2022 je uveden 
upravený „Seznam trenérů okresu Frýdek-Místek dle kvalifikačních tříd a oddílů“. 
 
 Byly mi zaslány i zajímavé dotazy mimo jiné, jakým způsobem jsou rozlišováni aktivní a 
neaktivní trenéři, trenéři z jiných okresů a že u některých oddílů nejsou trenéři uvedeni. 
Odpověděl jsem obratem písemně až zbytečně rozsáhlé, ze kterého asi je nutno něco sdělit. 
V mém seznamu jsou aktivními trenéry ti, kteří mají platný průkaz ČVS - tímto mohou být 
uvedeni na soupisce družstva v mistrovských utkáních.  
Neaktivními trenéry jsou tímto ostatní. 
Trenéři z jiných okresů jsou uváděni z důvodu, že tito byli vedeni v bývalém okrese Frýdek-
Místek anebo nějakou dobu působili v našem okrese, zanechali v okrese Frýdek-Místek 
stopu a tímto i jim taktéž patří poděkování. 
Počet trenérů u jednotlivých oddílů se mění, tj. o nově vyškolené, nově obnovených 
registracích, přestupech, ukončení platnosti průkazu ČVS, nedej Bože o zesnulé apod.  
Nedá se nějak uvádět všechny trenéry bez školení, kteří se však velmi kvalitně věnují hlavně 
mládeži. 
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6. Turnaje v roce 2023 
 

Na rok 2023 jsou už naplánované termíny tradičních turnajů:   

- sobota 17. 6. 2023 - „Malá cena Beskyd žákyň“ 44. ročník, 
  mladší a starší žákyně, Raškovice 
 

- sobota 17. 6. 2023 - „Malá cena Beskyd žáků“ 52. ročník, 
  mladší a starší žáci, Raškovice 
 

- neděle 18. 6. 2023 - „Malá cena Beskyd“ 25. ročník, 
  kadetky, juniorky, kadeti, junioři, Raškovice 
 

- sobota 19. 8. 2023 - „Pohár Jaromíra Vybírala“ 37. ročník, 
  ženy a juniorky, Raškovice 
 

- neděle 20. 8. 2023 - „Memoriál Josefa Saláta“ 64. ročník, 
  muži a junioři, Raškovice 
 

- sobota 3. 6. 2023 - „Memoriál Josefa Matějů“ 15. ročník, 
  žactvo, Hodslavice 
 

- sobota + neděle 24. - 25. 6. 2023 - 50. ročník turnaje dospělých, Hodslavice.  
 

Kromě toho se budou konat i tradiční turnaje: 
 

 

- „Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka“ 68. ročník, muži, Metylovice (cca neděle 23. 8. 2023) 
 

- Veteráni, 19. ročník, Ropice (cca sobota září 2023)  
 

- Tahané debly, Pstruží 
 

- „Žlutý“ minivolejbal pro 1. a 2. ročníky ZŠ - 4. ročník, Hnojník (únor 2023) 
 

- „Memoriál Leoše Ovčařího“ smíšená družstva, 5. ročník, Třanovice (sobota červen 2023)  
 

a možná další turnaje Morávka, Třinec ….  i jiné. 
 
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a s velkým pozdravem Jiří W. Rucki. 
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