
 

Všem volejbalovým oddílům a klubům okresu Frýdek-Místek (aktivním i neaktivním). 
 

Věc:  Historie volejbalového oddílu (klubu). 
 
 V roce 2021 bude český volejbal oslavovat 100. výročí založení svazu. 
 

Na 24. mimořádné konferenci OVS Frýdek-Místek konané dne 7. března 2018 jsem za KSV OVS sdělil, že nejpozději 
do té doby kromě jiného bude snaha (plán) zpracovat historii volejbalu v okrese včetně historie volejbalových oddílů, 
volejbalových klubů, sportovních klubů, spolků, školských sportovních klubů, při základních školách  - dále jen oddílů. 
 

 Některé oddíly historii možná mají v nějaké jiné podobě nebo formě již zpracovanou, a to zvláště oddíly dříve založené. 
 

Pro nejbližší roční období velmi prosím všechny oddíly o postupné zpracování údajů, například: 
 

  1. Založení oddílu - datum, zakládající členové, počáteční činnost. 
 

  2. Předsedové oddílu - jména, činnost od - do (případně data narození). 
 

  3. Členové výboru odddílu doposud (alespoň obecně). 
 

  4. Výstavba venkovních kurtů, roky, zásluhy členů, brigádnické hodiny, přístavby kabin, sociálního zařízení a  
      příslušenství. 
 

  5. Historie oddílu - dle dostupných údajů (některé oddíly možná ji mají v nějaké podobě zpracovanou). 
 

  6. Oddílové úspěchy včetně i mládežnických družstev. 
 

  7. Významní funkcionáři oddílu včetně trenérů a rozhodčích. 
 

  8. Významní odchovanci oddílu. 
 

  9. Kronika oddílu 
      - je zpracovaná a průběžně se doplňuje 
      - je zpracovaná digitálně 
      - zpracování se připravuje (termín). 
 

10. Webové stránky oddílu - název nebo plán (úvaha) vytvoření. 
 

11. Historické oddílové fotografie. 
 

12. Pořádání oddílových turnajů - historie, kategorie, názvy, ročníky, účast.  
 

13. Mládežnická činnost oddílu. 
 

14. Případné změna názvu oddílu - rok.  
 

15. Cokoliv dalšího významného a vhodného týkajícího se oddílu včetně jiných údajů. 
 

16. Lze vytvořit i poněkud jinou verzi historie oddílů hlavně ohledem obsahu (toto je pouze návrh). 
 

Chybí mi kontakty na mnohé neaktivní a bývalé oddíly (TJ Sokol Smilovice, TJ Vendryně, TJ Sokol Pržno, 
 TJ Sokol Malenovice, TJ Důl Staříč, TJ Válcovny plechu Frýdek-Místek, RH Frýdek-Místek, TJ Sokol Sviadnov, 
TJ Slezan Frýdek-Místek, TJ Spartak EPH Jablunkov, TJ Jednota Bystřice nad Olší, TJ Sokol Staré Město, VK Krásná, 
TJ Sokol Čeladná, TJ Sokol Lhotka, TJ Zelinkovice, TJ Sokol Dobrá, TJ Sokol Sedliště, TJ Sokol Hrádek, 
SKP Frýdek-Místek, TJ Ostroj Frýdlant nad Ostravicí, TJ Sokol Dolní Domaslavice a další. 
K těmto neaktivním oddílům bude Vám zaslán koncem května 2018 dodatečně dodatek o informacích, které chybí.  
K oddílu TJ Godula Komorní Lhotka jako jeho poslední předseda mám zpracované informace. 
Pokud nějaký pamětník může sdělit a zaslat informace o kontaktech na tyto oddíly (mail, bydliště, telefon), předem velmi 
děkuji. 
 

Mým záměrem je získání všech informací od oddílů nejpozději do konce roku 2019 (nejlépe však dříve). 
Poté je různě doplňovat o další, případně o chybějící informace, včetně jejich získávání od historiků a nakonec finálně 
komplexně zpracovat.  
 

Tímto velmi prosím, aby oddíly cestou svého předsedy tuto prosbu vzali na vědomí a postupně začali třeba i týmově 
vytvářet erudovaný elaborát za svůj oddíl. 
Lze použít různé zprávy z výročních členských schůzí nebo valných hromad, nebo z oslav nějakých kulatých výročí 
oddílu. 
 

Je zpracován pouze předběžný návrh plánu pro slavnostní volejbalový rok 2021, který bude upřesňován.  
 

Zpracovaný elaborát oddílem bude poté použit OVS jako jeden ze základních dokumentů okresní historie. 
 

S velkým poděkováním i pozdravem KSV OVS Frýdek-Místek Jiří Rucki. 
 

Komorní Lhotka, 12. května 2018. 


