
 
Český volejbalový svaz 

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

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

ZÁPIS 1 
z jednání předsednictva LKVS dne 19. února 2019 

 
Přítomni: Jiří Čermák, Petra Smolková, Jaroslav Javůrek, Stanislav Dubský, Lucie Bryknarová,  
Rudolf Malý, Tomáš Balcar 
Omluveni: Josef Smolka, Jana Matějková 
Host : Radim Mitiska 
 

Předseda Jiří Čermák přivítal členy jednání a seznámil je s programem schůze. 

 
Předseda seznámil přítomné s úkoly dle  termínovníku ČVS  - viz příloha 
 
Přítomní se dohodli na termínech příštích schůzí na 1. pololetí 2019: 
 20.3. , 24.4. , 29.5.,19.6. 2019 
 

Radim Mitiska bude zastupovat v případě nepřítomnosti Marcela Nováka (OVS Č. Lípa) 

 
Komise rozhodčích KVS připraví plán školení na rok 2019 – úkol p. Lenert 

 
O uspořádání kvalifikace mistrovských soutěží za rok 2019 – 2020 má prozatím zájem pouze 

Dukla Liberec – na základě rozpisu extraligy mužů a žen.  

 
Byla schválena půjčka pro ČVS ve výši 135.000,- Kč. 

 
Byl schválen návrh rozpočtu  na rok 2019  – viz příloha – poslat panu M.Labaštovi – úkol 

Čermák 

 
      Vyplnit formulář F1  a poslat na ČVS – inventarizace majetku – úkol Studená 

 
R. Malý předložil návrh jubilantů, kteří budou oceněni  za práci v Libereckém kraji v r. 2019 - 

termín předání podzim  –   viz příloha.  

 
LKVS prověří, zda je možné proúčtovat sponzorský příspěvek pro konkrétní oddíl  - účelově –  

úkol Čermák  

 
Rozpis soutěží bude vytvořen do června 2019 , včetně určení pořádajícího oddílu – úkol 

Smolková, Bryknarová 

 
Oslovit vedoucí soutěží , zda budou pokračovat i v sezoně 2019/2020 – úkol Bryknarová 
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Paní Smolková přednesla návrh některých trenérů k soutěži OPP  - zda hrát ve třech či 

čtyřech – předsednictvo LKVS se kloní k ponechání „čtyřek“. 

 
p. Malý měl požadavek na přítomnost zástupce rozhodčích na schůzích LKVS. – úkol Čermák 

 
Paní Smolková vznesla požadavek - vytvořit seznam oddílů a jejich licenční poplatky – počet 

plus částky – úkol Studená 

 
Webové stránky LKVS – nefunkční , A.Lenert slíbil nastavit základní  verzi- úkol trvá (otázka 

peněz) 

 
Zápisy ze schůzí budou posílány na ČVS s požadavkem na uveřejnění – úkol Bryknarová. 

 
Personální změny – návrh – úkol Čermák 

 
Termín příští schůze – středa 20.3. 2019 v 17:15 hod. 

Předseda Jiří Čermák poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 

 

             Zapsala Lucie Bryknarová 

V Liberci dne 19.2. 2019                             Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Čermák 


