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Zápis č. 12 ze závěrečná schůze VV KSJu s předsedy oddílů a hosty.
Dne 12.12.2013 v Ostravě
Zprávy předsedkyně:
1. VV schválil při příležitosti závěrečné schůze KSJu částku 200 kč/osobu
na občerstvení, předpokládaný počet osob-28.
2. Náklady na MT Gyor a Graz zatím neuhrazeny, úkol trvá.
3. 3.12.2013 v Praze proběhlo Plénum předsedů KSJu, předsedkyně se z
pracovních důvodů nemohla zúčastnit; zápis z Pléna viz přílohy
4. 5.12.2013 proběhla schůzka předsedů svazů na ČUS, žádné nové
informace ohledně peněz z ČOV nejsou. Více informací snad na jaře
2014.
Zprávy předsedy TMK:
1. 8.12.2013 proběhlo na hale 1.JCBO na ulici mjr. Nováka školení cvičitelů
juda. Celkem se zúčastnilo 12 zájemců, lektoři Borbély, Štefánik,
Štefániková (SŘ, pravidla juda, kodex trenéra)
2. Od roku 2014 bude předseda TMK navštěvovat jednotlivé kluby a oddíly
v kraji, cca 1 oddíl týdně až 14dnů.
3. Dále budou probíhat semináře pro trenéry, cca 5-6 za rok
Zprávy předsedy STK:
1. Pořadatelství v roce 2014- KP žactva -DDM Český Těšín, KP mláďataSlezan Opava, KP dorost, junioři, senioři- TJ Ostrava
2. Předseda STK je pověřen zajištěním nových webových stránek pro KSJu
Zprávy místopředsedy:
1. Mpř. Zakoupil 4 telefonní karty T-mobile v hodnotě 200 kč pro členy VV,
které budou sloužit ke komunikaci s oddíly, trenéry, členy VV.
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2. Vyúčtována dotace na talentovanou mládež. Dotace byla využita na nákup
triček na ČP družstev žactva a dále na nákup triček pro krajské přeborníky
pro rok 2014.
Zprávy předsedkyně KR:
1. K 1.12.2013 byl do KR kooptován pan František Huja, vzhledem k
pracovním povinnostem předsedkyně KR.
2. Pan Huja se zúčastní pléna KR dne 19.12.2013
3. Ve dnech 18.-.19.1.2014 by měl v Praze proběhnout seminář pro
rozhodčí a trenéry, který se bude týkat pravidel a jejich případné
úpravy pro následující olympijskou kvalifikaci.
KSJu zřejmě uhradí cestu zájemcům z kraje, a to v rámci hromadné
jízdenky vlakem. Ještě bude upřesněno.
Různé:
1. KSJu při příležitosti závěrečné schůze roku ocenil výkony a výsledky
Adély Szarzecové a jejího trenéra Miroslava Hvozdoviče.
Adéla obdržela poukaz v hodnotě 8 000,-kč na sportovní potřeby, tapy,
doplňky výživy apod. (převzato D. Szarzecem)
M.Hvozdovič obdržel poukaz v hodnotě 2 000,-kč na totéž a dárkový koš v
hodnotě 500 ,-kč.
2. Pan Frenštátský informoval o možnosti získání informací ohledně nového
občanského zákoníku přes JUDr. Foldynu (tvůrce stanov ČSJu).
Předsedkyně se pokusí zjistit, zda ČSJu plánuje v novém roce seminář.
Předsedkyně by ráda jménem VV KSJU poděkovala všem trenérům,
rozhodčím,závodníkům a přátelům juda za jejich práci, píli a odhodlání.
Do Nového roku přeji všem mnoho zdaru, zdraví a úspěchů.
Pohodové svátky. Uvidíme se v roce 2014.
Klára Štefániková, předsedkyně KSJu.

