
  
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  8 

z jednání předsednictva LKVS dne  13. října 2022 
 

Přítomni: Stanislav Dubský, Lucie Bryknarová, Jan Nevoral, Petr Karban, Martin Nečas, Pavel Starý, 
Omluveni :  Michaela Studená,  Daniel Matoška, Petr Dobíhal 
 
Program schůze: 
 
1. Prezenční listina  (viz výše) 
2. Kontrola úkolů z minulé schůze 
 

- úprava webových stránek 
úkol trvá T: 30.10.2022 

- financování LKVS a odměny aktivním klubům 
úkol trvá T: 15.11.2022 

- soutěže KVS - vydání rozlosování: 30.9.2022 Pavel Starý, Lucie Bryknarová – splněno 
- školení trenérů T: 30.10.2022 (prozatím 7 zájemců) – Martin Nečas 

 
3. Soutěže KVS  - průběh 
 
Soutěže probíhají dle rozpisů, průběžně se doplňují chybějící pořadatelé, problém u BMV, velice málo 
přihlášených družstev do soutěže.  
Proběhne opakovaná výzva na přihlášení družstev, pořádání turnajů BMV rozdělit regionálně. 
Pořádání celokrajového turnaje je finančně náročné.  
 
4. Školení trenérů 3. Třídy 
 
Do dnešního dne je přihlášeno 7 trenérů, pro pořádání školení je podmínka minimální účasti 10 
zájemců. Opakovaně budou vyzvány kluby pro zaslání zájemců o školení. 
Termín školení bude oznámen po došlých přihláškách. 
 
5. Ekonomika a dotační tituly 
 
Odeslána žádost o dotaci na školení rozhodčích 3. třídy 
Odeslána žádost o dotaci „Talent“ 
Do 31.10.2022 odeslat plánovanou alokaci financí dle níže uvedené tabulky 

TALENT alokace 2022 = 349.283,- Kč ORGANIZACE alokace 2022 = 114.300,- KČ 

MZDY SLUŽBY MATERIÁL MZDY SLUŽBY MATERIÁL 
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Finanční výhled na rok 2023 
V současné době není jasné financování pro příští rok. Již nyní máme reakce z klubů na zvyšování 
nákladů, zejména za teplo a nájmy sportovišť.  
 
6. Webové stránky LKVS 
 
Webové stránky lkvs.cz byly na  li.cvf.cz, nyní probíhá prolinkování domény lkvs.cz tak, aby vše 
fungovalo shodně jako dříve. Probíhá i úprava a zjednodušení webu. Bude doplněn jednoduchý 
přehled turnajů mládeže v přehledné tabulce plus další úpravy ve vnitřní struktuře. 
 
7. Plán ocenění jubilantů 
 
Jubilanti budou pozváni na plenární schůzi konané 8. 12.2022 od 18 hodin k převzetí ocenění. P. 
Dobíhal 
 
8. 100 let volejbalu 
 
Výstava fotografií k výročí 100 let volejbalu nyní v Jablonci, bude přesunuta na VK Dukla. Zájemci 
mající prostor pro panely fotografií ke 100 letům volejbalu, hlaste se. 
 
9. KCM příprava a plán práce 
 
Vedení KCM LKVS pro následující období – chlapci – Aleš Správka 
Vedení KCM LKVS pro následující období – dívky – L. Bednář, Matoška 
Vedení KCM LKVS pro následující období – beach – Martin Nečas 
Zahájeny přípravní kempy. 
 
10. Různé 
 
Rozeslat klubům: 
Výběrová řízení na pořadatele mládežnických EX turnajů - rozesláno 
Informace o povinnosti zřízení datové schránky všech klubů žádající dotace NSA 
 
Dne 15.10.22 proběhne aktiv předsedů KRK KVS v Praze, účast za LKVS Ing. Jiří Čermák a Blanka 
Kvíčalová 
Diskuze – problém s chlapeckou základnou v šestkovém volejbale, v Liberci po náboru se přihlásilo 
minimum chlapců. 
Plenární zasedání : 8. 12. 2022 

 

 

Termín příští schůze : 10.11. 2022 

 

Předseda Stanislav Dubský poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
Zapsala Lucie Bryknarová 
V Liberci dne 13.10. 2022               Ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Dubský, dne 13.10. 2022 


