
 
Český volejbalový svaz 

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

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

ZÁPIS  2 
z jednání předsednictva LKVS dne 20. března 2019 

 
Přítomni: Jiří Čermák, Josef Smolka, Jaroslav Javůrek, Stanislav Dubský, Lucie Bryknarová,  Rudolf 
Malý, Jana Matějková, Marcel Novák, Smolková Petra 
Omluveni:  
Neomluven: Tomáš Balcar 
 
 

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

 
2.  Připomenout vítězům  přihlášky do kvalifikací – úkol Bryknarová 
3.  Poslat formulář F6, F7 – úkol Bryknarová 

 
4.  Školení rozhodčích KVS proběhne během kvalifikace MS žen v Jablonci nad Nisou 15. – 16. 

6.  2019.  

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

Smolková 

6. Webové stránky LKVS –spojit se s ČVS – p. Carba – úkol Čermák. 

7. J. Smolka seznámil přítomné s jednáním předsedů KVS – dotace, změna ročníku u dívek.  
             Dle informace M .Labašty má vzniknout Národní asociace pro sport: 

2 druhy podpory-Můj klub (masová podpora) 
             Talent (více peněz pro reprezentace) 
             Priority ČVS : KCM, barevný minivolejbal. 
             Chystají se oslavy 100 let volejbalu v ČR, snaha o pořadatelství ME ve volejbale v ČR. 
 

8. je potřeba připravit dotace na krajské projekty – dle 2018 – 
(zaslat inspirační  tabulku s projekty na rok 2018 za všechny KVS) – úkol Čermák 
 

9. Diskutoval se systém soutěží KP – p. Smolková se sejde s vedoucími oddílů. 

 

10. Zjistit na ČVS, jak vkládat do VIS beach účastníky Podještědské ligy – úkol Čermák 

 

11. Podještědská beach liga 2019/2020  -souhlas s návrhem p.Karbana, M. Nečase. 
Podmínkou je členství v ČVS...registrace přes VIS (podmínky budou ověřeny u ČABK). 
http://liberec.beachliga.cz/news/items/beachligacz-expanduje-do-dalsich-kraju.html 
 

12. Byla předána 2 CD na OVS... Minivolejbal v barvách a Minivolejbal -pro OVS Jablonec n.N., 
Liberec, Česká Lípa (Semily – již dostaly – Pavel Mašek) 

 
13.  R. Malý – otázka na peníze z ČUS – byly použity na KCM. Seznam oslavenců bude doplněn 

o V. Pražáka (65) 
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14.  Možnost získání sponzorů pro LKVS – jakým způsobem by se mohli sehnat . Systém 
vzájemně výhodné spolupráce vymyslet   Úkol – S. Dubský 

 
15.  LP – snažit se zlegalizovat co nejvíce dětí.   

 
16.  Petra Smolková navrhla vybírat startovné na BMV přes LKVS a zároveň bude 

pořadatelům  proplacen náklad na turnaj. Do 24.4.2019 – konkretizovat kroky: 
 
Úkol: Petra Smolková 

 
17.  Příprava  na LODM probíhá… 

       
18.  Paní Smolková informovala o pořádání oblastního kola BMV – ČVS nabízí finance pro       

              organizátora – bohužel nejsou na uspořádání kapacity . 15. -16. 6. 2019.       
 

19.  p. Kvapil dojedná termín kvalifikace na LODM na beach s Beachem Harcov. 
 

20.  Do konce měsíce 03/2019 mám od předsedy ČVS úkol: napsat zprávu o stavu volejbalu 
v roce 2018/2019 a protože tuto zprávu nechci pojmout jako one-man  

              show-ale jako objektivní pohled na situaci v našem kraji, dávám šanci  
              všem z výboru se vyjádřit....dopis od předsedy dorazil až po naší schůzi a termín je tedy   
              šibeniční! 
 
      Termín příští schůze – středa 24.4. 2019 v 17:15 hod. 

Předseda Jiří Čermák poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 

 

             Zapsala Lucie Bryknarová 

V Liberci dne 20.3. 2019                             Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Čermák 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Doplnění k bodu 20) Vloni bylo hodnocení uplynulého roku zasláno v této podobě: 
 
Liberecký krajský volejbalový svaz 
připravil Jiří Čermák, předseda Zhodnocení činnosti KVS Liberec v 2018 (zpráva o činnosti):Začnu 
tím, co se podařilo(po 1 roce ve funkci předsedy LKVS):-Mládeži se daří ve větších městech (Liberec, 
Turnov, Česká Lípa, Nový Bor, Jablonec nad Nisou). Nejvýraznější úspěchy v šestkovém volejbale 
zaznamenávají družstva Dukly Liberec (MČR žáků –místo a ČP –1. místo , MČR žákyň –2. místo). Na 
okresech se rozjíždí slibně barevný minivolejbal (např. nově v okrese Semily nárůst o 50 dětí). -Jako 
silná a úspěšná bašta volejbalu funguje DUKLA Liberec ve složce dospělých a juniorů. Muži zvítězili 
v Českém Poháru a v Extralize obsadili pěkné 3. místo. Jako nový projekt na Dukle začala působil 
ženská složka Dukly, která se po 1. roce působení v EXL žen stabilizovala a letos „jede“. 
Nezapomeňme ani na letošní hattrick Superveteránů na MČR –družstvo Pivovar Svijany.-
Personálně jsme posílili prosazením Tomáše Balcara do hospodářské komise ČVS a Adam Lenert se 
letos stal sekretářem komise rozhodčích ČVS. -I v beachvolejbale se blýskána lepší časy –v Liberci 
Harcově je vybudován nový areál Beachclubu -Liberec z.s. s největší celoročně krytou halou v ČR s 5 
krytými kurty a 3 venkovními kurty, šatnou, recepcí a parkováním zdarma. Zde proběhne beach 
během LODM 2019.-Výbor se schází cca 1x za 2  měsíce podle plánu nebo podle potřeby (per 
rollam).-V loňském roce proběhlo školení trenérů III. třídy v Jablonci nad Nisou, letos 
spolupořádáme školení rozhodčích spolu se Středočeským krajem v Mladé Boleslavi.Připravujeme 
se na Letní olympiádu dětí a mládeže v červnu 2019, kterou pořádá Krajský úřad a naši odborníci 
budou pomáhat s organizací této akce a reprezentovat náš kraj.Nedaří se nám:-Dlouhodobě 
zastavit úbytek družstev a hráčů z nižších soutěží (KP a OP).-Máme málo rozhodčích a průměrný 



věk je mezi 60 a 70 roky.-Nedaří se nám udržovat volejbal v menších městech a vesnicích, a to i v 
bývalých volejbalových baštách (Jilemnice, Semily). Chybí především volejbaloví trenéři –muži. Zde 
se jasně ukazuje, že zadarmo dnes nikdo nic dělat nebude. Navíc Okresní svazy mají málo peněz na 
svoji činnost a nemohou tak svoji činnosti dále rozvíjet a napomoct fungování volejbalových oddílu 
v menších městech. Nelíbí se nám:-rostoucí administrativa a složitost ze strany svazu ČVS.  
-Podfinancované rozpočty na činnost KVS 
Závěrem:  
Cením si velice všech dobrovolníků a funkcionářů v oddílech/klubech/svazech, dobrých trenérů a 
rozhodčích, nadšených rodičů a podpory svazu hlavně u složek mládeže. Chci vyjádřit přesvědčení, 
že bude líp a my společně k tomu můžeme přispět a odpracovat to. Priority LKVS:-podporovat 
oddíly pracující s mládeží (malé i velké kluby)-vytvořit podmínky pro růst základny mládežnického 
volejbalu (zejm. chlapeckého)-dostat mezi učitele prvního stupně metodiku barevného 
minivolejbalu, popř. jim udělat praktickou ukázku + dostat do soutěží AŠSK minivolejbal.-
podporovat profesionální přístup, opustit dobrovolnost, podpora proaktivních oddílů (mají 
mnohem větší náklady jak na cestovné, rozhodčí, tak materiálové).-rozhodčí v kraji (je potřeba s 
tím něco udělat a zároveň nelze nikoho nutit). Do budoucna bychom chtěli, aby za každý oddíl byl 
jeden rozhodčí. Úkol: oslovit mladší a střední generaci hráčů –omladit kádr rozhodčích (TU Liberec 


