
  
LIBERECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ 

Jablonecká  88/18, 460 05, Liberec 5 

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

předseda e-mail : standa@volejbal.eu , tel : 603 295 719 

 
ZÁPIS  7 

z jednání předsednictva LKVS dne  15. září 2022 
 

Přítomni: Stanislav Dubský, Daniel Matoška, Lucie Bryknarová, Jan Nevoral, Petr Dobíhal 
                       
Omluveni :  Michaela Studená, Pavel Starý, Martin Nečas , Petr Karban,  
 
Program: 
1. Prezenční listina  
2. Kontrola úkolů t minulé schůze 
3. Soutěže KVS  - průběh 
4. Školení trenérů 3. třídy 
5. Seminář a školení rozhodčích 
6. Průběžný stav plnění finančního plánu LKVS 
7. Webové stránky LKVS 
8. Plán ocenění jubilantů 
9. KCM příprava a plán práce 
10. Různé 
 

1. Prezenční listina 

přítomnost členů na jednání LKVS je doložena prezenční listinou s podpisem účastníků. 

2. Kontrola úkolů 
- úprava webových stránek – nesplněno – prodlouženo, termín: 15.9.2022  

úkol trvá T: 13.10.2022 
- financování LKVS a odměny aktivním klubům, termín: 15.9.2022 

úkol trvá T: 13.10.2022 
- dotační tituly – dle situace, termín: 15.9.2022 

úkol splněn, vypouští se 
 

3. Soutěže KVS   
Soutěže KP v šestkovém volejbalu vypsány a probíhají, přihlášky BMV a 4ky uzavřeny k 11.9. 
Termíny turnajů vypsány, budou doplněny přihlášená družstva a pořadatelé jednotlivých kol. 
Úkol vydání rozlosování: 30.9.2022 Pavel Starý, Lucie Bryknarová 

 
4. Školení trenérů 3. třídy 

Plán uspořádání školení v podzimní části, není dostatek zájemců.  Bude odeslána opakovaně 
výzva klubům o přihlášení zájemců, následně bude stanoven termín školení. Odpovědi na 
výzvu pro zájemce stanoven do 22.9.2022. 
Úkol pro vyhlášení termínu školení: 13.10.2022 – Martin Nečas 
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5. Seminář a školení rozhodčích 2022/2023 
Školení trenérů 3. třídy proběhlo v termínu 22. 6. 2022 ve spolupráci s VK Dukla. Seminář 
rozhodčích proběhne 25.9. v Jablonci nad Nisou.  
Vypsána pravidla pro čerpání finanční podpory na rok 2022 v Programu podpory a vzdělávání 
mladých a perspektivních rozhodčích a Programu mentoring, které schválila KR ČVS na svém 
zasedání. Maximální výše dotace je 15tis. Kč, budeme žádat o podporu. 
Úkol pro žádání podpory: 13.10.2022 
 

6. Průběžný stav plnění finančního plánu LKVS 
Plníme plánovaný plán rozpočtu pro rok 2022, současné době vyčerpáno cca 220 tis. Kč, dle 
plánovaných kapitol, mzdové náklady, podpora mládeže, KCM. 
Podepsán dotační titul „talentovaná mládež“, bude pokrývat náklady spojené s KCM. 
Očekáváme příjem z licenčních příspěvků, v současné době část klubů uhradila, po rozběhu 
všech soutěží bude situace přehlednější. 
 

7. Webové stránky LKVS :  
Budou převedeny pod web CVF za záložku libereckého kraje, doména LKVS bude 
přesměrována na nové stránky, dojde k částečné úpravě struktury webu a jejímu 
zpřehlednění. 
Úkol: 13.10.2022 – Stanislav Dubský, Pavel Starý 
 

8. Plán ocenění jubilantů – viz příloha 
Projednáni jubilanti, předání ocenění proběhne na plenárním zasedání dne 8.12.2022. 
 

9. KCM příprava , vedení 
Vyhlášeny termíny konání Memoriálů v příštím roce: 
Memoriál R. Myslíka se koná 26. - 28. 5. 2023 pro chlapce ročník 2008 a mladší 
Memoriál M. Kafky se koná 16. - 18 6. 2023. pro dívky ročník 2009 a mladší. 
 
Vyhlášena výzva – výběrové řízení na pořadatele: 
Výběrová řízení na ml.žactvo 2023  
Výběrové řízení KCM M. Kafky 2023 
Termín odeslání přihlášek zájemců do 7.10.2022 
 
Vedení KCM LKVS pro následující období – chlapci - Aleš Správka 
Vedení KCM LKVS pro následující období – dívky - osloveni zájemci 
Vedení KCM LKVS pro následující období  - beach - Martin Nečas 
 

10. Různé  

Termíny schůzí do konce roku 2022:  
13. 10. 2022; 10. 11. 2022; Plenární zasedání : 8. 12. 2022 
 

 

Termín příští schůze : 13.10. 2022 

 

Předseda Stanislav Dubský poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
Zapsala Lucie Bryknarová 
V Liberci dne 15.9. 2022                 Ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Dubský, dne 15.9. 2022 


