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Zápis č. 5 z jednání VV KSJu MSK,
19.12.2019, Ostrava
Zprávy předsedkyně:
1) dotace na činnost KSJu vyčerpána v termínu
2) závěrečné kolo Moravské ligy proběhlo, včetně přítomnosti rozhodčího
z OL kraje
3) ze strany ČUS potvrzena účast na Ol. festivalu v Ostravě na Černé louce,
žádné další informace nejsou k dispozici. Předsednictvo připraví tabulku
s termíny a časy, kde se zájemci o prezentaci svého oddílu budou moci
zapisovat.
4) po dohodě s trenérem KVŽ nebylo uspořádáno oficiální poděkování za
reprezentaci na LODM
5) K. Štefániková a M. Pavlica se zúčastnili jednání Pléna ČSJu, kde mimo
jiné byl prezentován dokument NÁRODNÍ CENTRUM PŘÍPRAVY,
viz příloha.
6) VV schválil výpomoc M. Holého a R. Šeděnky při školení trenérů 3.třídy,
cvičitelů juda a školení ZK 3.tř., společně s odměnou 2 000,-kč/os a
uhrazeným cestovným.
7) předsedkyně obdržela z ČSJu knížky „Judo“, které mají sloužit jako
výukový materiál pro děti. Zatím předáno do oddílů – TJ Ostrava, Judo
Beskydy, bude předáno 1.JCBO. Další publikace budou k dispozici po
vyzvednutí na ČSJu.
8) VV schválil odměny za rok 2019 pro R. Chobota ve výši 10 000,-kč a K.
Štefánikovou ve výši 5 000,-kč
9) VV schválil změnu ekonomických směrnic pro rok 2020, viz příloha
TMK:
1) v termínu 29.11.- 1.12. 2019 proběhlo první část školení trenérů 3.třídy,
druhá část proběhne 18.-19.1. za přítomnosti předesky TMK ČSJu p.
Josefa Brože.
2) případní zájemci o školení ZK se mohou hlásit přes webový formulář
KR:
1) od 1.1.2020 převezme funkci předsedy KR pan Jan Janovský, kontakt
603 850 937, email: janjanovsky@seznam.cz
2) seminář rozhodčích MS kraje je plánován na 1.-2.2.2020, viz kalendář
na webu KSJu
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STK:
1) termíny soutěží na rok 2020 je nutné nahlásit předsedovi STK do konce
ledna!!!! Po tomto termínu nebude možné další soutěže zařadit.
2) termíny KP budou známy do poloviny ledna, zájemci nechť se hlásí R.
Chobotovi, předseda STK obešle kluby s nabídkou.
3) předpokládané kvalifikační turnaje pro rok 2020- Slezský pohár
(8.2.2020), VC TJ Ova (18.4.2020), KP, Pohár nadějí Raškovice
(19.9.2020)
RŮZNÉ:
1) u příležitosti životního jubilea předána zlatá plaketa KSJu a dárkový koš
panu Fr. Pávkovi na Mikulášském turnaji v Karviné
2) dne 18.2.2020 (úterý) se bude konat každoroční shromáždění delegátů ke
schválení účetní závěrky za rok 2019.
Za KSJu MSK předsedkyně děkuje všem oddílům a klubům za celoroční
spolupráci, přeje klidné Vánoční svátky a do Nového roku hlavně zdraví.
Klára Štefániková, předsedkyně KSJu

