
 
Český volejbalový svaz 

LIBERECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 
Jablonecká 18, 460 01, Liberec 1 

e-mail: bryknarova@cvf.cz , tel: 731 626 650 
 

ZÁPIS 13 
z jednání předsednictva LKVS dne 14. listopadu 2018 

 
Přítomni: Jiří Čermák, Petra Smolková, Jaroslav Javůrek,Stanislav Dubský, Lucie Bryknarová,  Jan 
Kvapil,  Rudolf Malý, Marcel Novák 
Omluveni: Tomáš Balcar, Josef Smolka, Jana Matějková 
 
1. Předseda Jiří Čermák přivítal členy jednání a seznámil je s programem schůze. 

2. Nový bankovní účet je již vybrán u Unicredit Bank. Odsouhlaseno. 

3. Termín 1. 12. od 18:00 hod. byl vybrán pro předání diplomů jubilantům při utkání VK Dukla. 

(Dlabač, Bachtík, Vinklárek, Tomášek) – pozvat – úkol Bryknarová, Malý 

4. Bylo odsouhlaseno informování oddílů o beachvolejbalové lize pořádané Beach volejbalem 

Harcov Liberec 

5. Kurz rozhodčích  ve Středočeském kraji absolvovali 2 zástupci lib. kraje. Z kapitoly Fond 

rozhodčích vyplatit částku 2.500,- za školení Adamovi Lenertovi (2 dny, vč. cestovních 

nákladů). Plus doplatit panu M.Pozděnovi odměnu za delegace  v sezoně 2017/2018. 

Zodpovídá: L. Bryknarová (do konce měsíce) 

6. Hrazení nákladů soutěží mládeže organizované a řízené LKVS pro sezonu 2018/2019. 

Pořadateli soutěží budou hrazeny náklady přímo spojené s pronájmem haly a platbou 

rozhodčích na základě vystavené faktury. Podmínkou úhrady bude doložení kopií faktur, 

pokladních dokladů, jež se vztahují k datu pořádaného turnaje KP. Fakturace bude probíhat 

jednorázově k ukončení podzimního kola za všechny pořádané turnaje ,s datem vystavení 

faktury nejpozději do 20.12.2018. Faktury budou kontrolovány výborem LKVS. V případě 

nedoložení kopií dokladů, prokazujících přímé náklady na turnaj KP, bude faktura odmítnuta. 

Úkol: Vyzvat oddíly mládeže, které pořádaly, či budou pořádat turnaje KP mládeže- 

zodpovídá L. Bryknarová . 

7. LODM 2019– paní Smolková informovala přítomné o změně ročníků reprezentantů na  LODM, 

o finančním vypořádání trenérům , dresech, kempu (beach) , hlavním trenérem/garantem  byl 

pro sekci brach zvolen Jan Kvapil – ostatní navržení funkci odmítli. Systém kvalifikací  - 2 

nominační turnaje v květnu 2019 – bude vybrána 1 dvojice chlapců a jedna dvojice dívek. 

Nominace do 10.6. 2018.  

8. Byla navrhnuta a odsouhlasena částka pro KCM 2019 takto : 40.000,- Chlapci, 40.000,- dívky, 

10.000,- beach dívky, 10.000,- chlapci. 

9. Ročníky 2005 dívky – změna kritérií  o změně ročníků reprezentantů na  LODM – na Výboru 

ČVS v Praze  probere p. Jiří Čermák. 

10. Plenární zasedání se bude konat 12.12. 2018 v 17:15 hod. (místo konání bude upřesněno) 

11. Česká Lípa zvolila členy výboru pana Jaroslava Javůrka a pana Marcela Nováka, jako zástupce 

bude pan Jaroslav Linhart  

12. Předseda Jiří Čermák poděkoval všem přítomným a ukončil jednání 

mailto:bryknarova@cvf.cz


 

             Zapsala Lucie Bryknarová 

V Liberci dne 14.11. 2018                             Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Čermák 


