
 
Český volejbalový svaz 

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

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

ZÁPIS  4 
z jednání předsednictva LKVS dne 22. května 2019 

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

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

2. Probíraly se i informace z Výboru ČVS (17.-18.5.2019), vč. zajištění pořadatelství ME v roce 

2021 v ČR (místo – nejspíš Ostrava), v rámci oslav 100 let českého volejbalu –viz. příloha 

3. Sportovní okénko: Předseda poděkoval za výkony libereckých oddílů a jednotlivců 

v celostátním měřítku, prezentovaných na Galavečeru při vyhlášení Nejlepších volejbalistů 

(Míša Mlejnková- nejlepší volejbalistka, Dukla Liberec –J+P Smolkovi nejlepší mládežnický 

oddíl, nejlepší trenér dívčí složky – L.Bednář, nejlepší beach pár dívek – 1 z Dukly Liberec). 

4. p. Kvapil seznámil o účasti beachvolejbalových dvojic dospělých na mistrovství světa 

(1 pár mužů a 1 pár žen) 

5. V Jablonci se bude v příští sezoně hrát 2. liga žen ve spolupráci s Duklou Liberec 

6. Soutěže v jednotlivých okresech – Turnov – 2. liga žen, 2. liga mužů 

Nový Bor – KP 1 - muži 

Jablonec – KP 1 muži, KP 1 ženy, 2. liga ženy 

7. Pro příští sezonu se bude v Jablonci nad Nisou otevírat možnost studia na sportovním 

gymnáziu i pro chlapce  - rozeslat oddílům – úkol Bryknarová 

8. p. Balcar – podal informaci o práci hospodářské komise – úkol Čermák 

9. Přihláška do soutěží – do 15.6. 2019, každý účastník bude pořádat turnaj – rozeslat oddílům 

– úkol Bryknarová 

10. Do 15. 6. je potřeba podat  „ krajské projekty“ – na základě kuchařky z ČVS (do konce 05) 

- Úkol :Dubský + Matějková (návrh) … pak odsouhlasení per rollam 

11. Řízení cash flow – nyní nejsou finance na proplacení odměn – zjistit kdy dorazí – úkol 

Čermák 

12. Proplácení nákladů oddílům –příprava  systému na novou sezonu 2019/2020- úkol trvá 

13. Zpráva o KCM chlapci – viz. příloha od p. Taraby 

14. KRK – R. Lakomá ukončila činnost – je potřeba nahradit – úkol do plenárního zasedání na 

podzim- úkol : Čermák 

15. OVS Česká Lípa – po odchodu p. Procházky je místopředsedou J. Linhart, Jarda Javůrek 

informoval o stavu volejbalu na Českolipsku – odmítl kooptaci s ohledem na podmíněnou 

účast jako delegát do 31.7.(nutno dořešit problémy)… OVS Česká Lípa 
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16. V obch. rejstříku za Českou Lípu je stále zapsán p. Procházka – je potřeba ho nahradit do 

termín do plenárního zasedání – úkol Balcar, Čermák 

17. Informace o beach kvalifikaci na LODM předal p. Kvapil (kolize termínů – málo dětí…) 

18. Beach Harcov zaslal dopis s dotazem na uznání Podještědské ligy jako ofic. soutěže LKVS  a 

požádal o příspěvek za uspořádání kvalifikace (cca 5100,- Kč- náklady ponížené o  vklady 

dvojic) – se zástupci Harcova se spojí Čermák  

19. Do konce roku 2020 bychom měli mít více kandidátů do ČVS  (BMW,  AVL, Beach klub,OP 

Jbc…)- úkol zjistit u odpovědných zástupců (Saska, Navrátil, AVL, Vida K.)- úkol všichni 

20. Startovné bylo odsouhlaseno  - viz. Rozpis mládeže- úkol: Bryknarová 

21. Péče o mládež – i KP 1 může mít družstvo chlapců i dívek – úkol Dubský 

22. KCM dívky – Dukla bude fakturovat odměny trenérům (informace) 

23. Odměny vedoucím soutěží – vystavit DPP s částkou  - úkol Bryknarová 

24. Zjistit zájem o školení trenérů III. třídy  - úkol Bryknarová 

 
 
      Termín příští schůze – úterý 18.6. 2019 v 17:15 hod. 

Předseda Jiří Čermák poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 

 

             Zapsala Lucie Bryknarová 

V Liberci dne 22.5. 2019                             Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Čermák 
_________________________________________________________________________________________________________ 


