
 
Český volejbalový svaz 

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

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

ZÁPIS  3 
z jednání předsednictva LKVS dne 24. dubna 2019 

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

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

 
2. Rozpis soutěží bude vytvořen od 15. 5. 2019 do června 2019 , včetně určení pořádajícího 

oddílu, každý oddíl bude pořádat turnaj  – úkol Smolková 

 
3. LKVS souhlasí s posunem kategorie ml. žaček na 1.1. 2007- info předá Čermák 

 

4. Webové stránky LKVS – ČVS by mohl platit  provoz (6000,- počáteční poplatek + 600,- měs. 

poplatek) – úkol  Čermák 

 
5.  Po 15. 5. –na  MŠMT , program Talent –týká se  KCM + BMV – dotace možné čerpání – 

podmínky zjistit co nejdříve po vydání –zjistí Čermák /Pakosta 
       

6. 15. – 16. 6.  kvalifikace BMV – zajištění organizačních pracovníků  - není kapacita díky 
LODM, které probíhá následující týden – info Čermák 
 

7. Nastavení pravidel s Beach Harcov na kvalifikace LODM – úkol Kvapil 
 

8. KCM šestkového volejbalu  - do 15. 5. mají být vyřízeny akreditace – vše běží (Smolková) 
 

9.  Návrh – BMV by se konala  dle barev (jedna barva v jeden den) – velký převis týmů – 
rozdělit                                                                                             - úkol Smolková 
 

10.  p. Smolka přednesl návrh – BMV v rámci Sport life – 7. 9.  - venkovní prostor – zjistit 
podmínky a máme zájem se účastnit – úkol Smolka 
 

11. Napsat zprávu o stavu volejbalu v roce 2018/2019 v našem kraji – doplněnou zprávu 
přiloží  - p. Čermák 

 
12. Je nový zájemce o školení rozhodčích III. třídy v Jablonci – nabídka všem oddílům, je třeba  

 
zjistit zájem i u dalších klubů - úkol Bryknarová 

 

mailto:bryknarova@cvf.cz


13. p. Dubský – poptal paní Smolkovou ohledně ambasadora sportu na LODM – úkol 
Smolková 
 

14.  p. Dubský otevřel diskuzi o proplácení  turnajů z jarní části 2019 – jaký projekt ? A 
podzimní část již dle nového nastavení – každý oddíl pořádá turnaj… úkol trvá Dubský 
 

15.  17. 5. na výboru – vyřešit peníze (215.000,-)  co nejdřív získat od ČVS – úkol Čermák 
 

16. Připravit tabulku odměn oddílům mládeže (1. pololetí roku 2019) – úkol Smolková 
 

17.  Rozeslat oddílům požadavek k registraci členů MŠMT – úkol Bryknarová, Smolková 
 

18.  Zásady rozpisu – úkol Dubský, Smolková 
 

19. Návrh odměn vedoucím soutěží – úkol Smolková 
 

20. Zpráva o činnosti KCM chlapci – dodat do příští schůze – úkol Čermák (Prokop) 
 

21.  Aktualizace adresáře KVS – úkol Čermák , Smolková… 
 

22.  Činnost OVS Liberec – řešit pozváním Aleše Navrátila 22.5. na schůzi – úkol Bryknarová 
 

23. Apelace na neomluvené členy výboru LKVS k účasti na schůzích – schůze se koná 1x 
za měsíc a projednávají se mnohdy klíčové úkoly k financování a fungování soutěží! 
 

 
 
      Termín příští schůze – středa 22.5. 2019 v 17:15 hod. 

Předseda Jiří Čermák poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 

 

             Zapsala Lucie Bryknarová 

V Liberci dne 24.4. 2019                             Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Čermák 
_________________________________________________________________________________________________________ 


