
  
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  1 

z jednání předsednictva LKVS dne 12. ledna 2023 
 

Přítomni: Stanislav Dubský, Lucie Bryknarová, Martin Nečas, Pavel Starý, Daniel Matoška, Petr Dobíhal, 
Blanka Kvíčalová 
Omluveni :  Michaela Studená,  Jan Nevoral 
 
Program schůze: 
 

1. Prezenční listina (viz výše) 
 
Kontrola úkolů z minulé schůze 
Školení trenérů 3. třídy – viz. bod č. 5 
VH LKVS – viz. bod č. 11 
 
Nové úkoly: 
Úkol: Vypracovat podrobný plán včetně položkového rozpočtu pro 2022/23 
Odpovídá: Trenéři jednotlivých KCM 
T: 15.2.2023 
 
Úkol: Vytvoření pozvánky na školení trenérů a rozeslání oddílům 
Odpovídá: M. Nečas a L. Bryknarová 
T: 15. 2. 2023 
 
Úkol: Připravit návrh odměn rozhodčích 2023/24 
Odpovídá: E. Velinov 
T: 15.2.2023 
 
Úkol: připravit kompletní seznam pro odměny vedoucích soutěží 
Odpovídá: L. Bryknarová 
T: 15. 2. 2023 
 
Úkol: vypracovat seznam medailí a pohárů pro odměny družstvům 
Odpovídá: P. Starý, M. Nečas a L. Bryknarová 
T: 15. 2. 2023 
 

2. Soutěže LKVS 
Soutěže probíhají dle rozpisů, neobsazené termíny se doplňují průběžně po dohodě družstev. 
Stále trvá problém turnajů BMV. 
 

3. KCM - průběžná informace 
KCM děvčat – pravidelné tréninky zhruba 1x měsíčně 
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KCM chlapci – výběr hráčů probíhá 
KCM beach – začátek výběru v lednu, tréninky startují v lednu 2023 
Rozpočet celkem KCM pro sezónu 2022/23 je stanoven ve výši 75.tis. Kč. 
 
Úkol: Vypracovat podrobný plán včetně položkového rozpočtu pro 2022/23 
Odpovídá: Trenéři jednotlivých KCM 
T: 15.2.2023 
 
Informace Olympiáda mládeže 2024 
- pořadatel Jihočeský kraj 
- kontaktní osoba Tomáš Kratochvíl 

 
4. Školení trenérů 3. třídy 

Školení trenérů proběhne v termínech: 
19. 5. – 21. 5. 2023 a 
26. 5. – 28. 5. 2023 
Rozsah školení 54 hodin (hodina 45 minut) ve dvou třídenních kurzech. 
Další upřesnění ohledně místa a časů bude doplněno. 
 
Úkol: Vytvoření pozvánky na školení trenérů a rozeslání oddílům 
Odpovídá: M. Nečas a L. Bryknarová 
T: 15. 2. 2023 
 

5. Rozhodčí, seminář 
Proběhlo vydání nových dresů pro rozhodčí, rozděleno celkem 17ks dresů. 
Schválena změna ve výši stravného a cestovného následovně: 
Stravné 130,- Kč za 5 – 12 hodin 
Cestovné – 5,20 Kč/km  
Cestovné v místě – 65,- Kč 
 
Byla rojednána výše odměn rozhodčích pro sezónu 2023/2024, která bude navýšena, její výše 
byla předmětem diskuze. Návrh na navýšení odměn rozhodčím v LKVS od nové sezóny 
2023/24 je na 500 Kč za I. třídy mužů a žen a 450 Kč za II. Třídu mužů a žen. Pro mládež 400 Kč 
/zápas, pokud se hraje na 3 vítězné a 300 Kč, pokud se hraje na 2 vítězné pro prvé 2 zápasy, 
pro další částka nižší. 
Výsledné částky budou schváleny na příští schůzi a budou zapracovány do rozpisů soutěží pro 
rok 2023/24. 
 
Úkol: Připravit návrh odměn rozhodčích 2023/24 
Odpovídá: E. Velinov 
T: 15.2.2023 

 
Proběhne zkrácený seminář rozhodčích v jarním termínu, který bude dopředu oznámen. Na 
semináři budou rozdány rozhodčím sady karet. 
Plánujeme tradiční školení rozhodčích 3. třídy a tradiční seminář v září před zahájení nové 
sezóny. 
Na web LKVS bude doplněna záložka „ROZHODČÍ“ s informacemi pravidel, soutěžním řádem a 
postupně budeme doplňovat instruktážní videa. 

 



6. Ekonomika, dotační tituly 
V dnešnímu datu odeslány všechny vyúčtování k obdrženým dotacím. 
Ohledně finančního výhledu na rok 2023, plánujeme opět rozpočet jako vyrovnaný, bohužel 
nyní je jasné, zda obdržíme dotační částku ve výši 215 tis. Kč. Další dotační tituly budou 
vypisovány v závislosti na tvorbě rozpočtu ČVS, nyní se pracuje s rozpočtem sníženým o 13%. 
Program dotační podpora pro nové rozhodčí bude i v tomto roce pokračovat. 
 

7. Odměny vedoucím soutěží 
Připravit seznam vedoucích soutěží s počtem družstev na příští schůzi bude schválena 
odměna. 
 
Úkol: připravit kompletní seznam pro odměny vedoucích soutěží 
Odpovídá: L. Bryknarová 
T: 15. 2. 2023 
 

8. Medaile a poháry 
Provést kontrolu sad dle počtu družstev v soutěžích, doplnit o seznam pro beach. 
 
Úkol: vypracovat seznam medailí a pohárů pro odměny družstvům 
Odpovídá: P. Starý, M. Nečas a L. Bryknarová 
T: 15. 2. 2023 
 

9. Jubilanti 
Seznam jubilantů průběžně aktualizován, je součástí přílohy k zápisu. 
 

10. VH LKVS a VH CVS 
VH LKVS proběhne 13. 4. 2023 od 18,00 hodin 
Na VH LKVS budou zvoleni delegáti na VH do Prahy, za LKVS se účastní 5 delegátů. 
 
VH CVS proběhne 13. 5. 2023 v Praze 
 

11. Různé 
Informovat vedoucí soutěží o předání informací konání jednotlivých kol KP s předstihem, 
zejména tam, kde nejsou dosud určeni pořadatelé. Informace předat na email 
bryknarova@cvf.cz. 
Vydán nový hrací řád BEACH pro rok 2023. 
AVOK jedná o úpravě baráže a počtu účastníků pro soutěžní období 2023/24, další informace 
budou doplněny po projednání a schválení. 
 
Termín další schůze: 16. 2. 2023 v 18,00 hodin. 

 
 
Předseda Stanislav Dubský poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
Zapsala Lucie Bryknarová 
V Liberci dne 12.1. 2023               Ověřovatel zápisu: Ing. Stanislav Dubský, dne 12.1. 2023 


