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Zápis č.3 schůze VV Krajského svazu juda
9.4.2011
Hala Sareza, Muglinovská ul., Ostrava
Přítomni: Štefániková, Borbély, Chobot
Omluven: Sumara (schůzka proběhla 18.4.2011 v Ostravě)
Kontrola zápisu č.2:
1. krajské sdružení ČSTV v Ostravě si za služby našemu KSJu bude v letošním roce
účtovat 7.500 kč ( účetní služby+ materiál)
2. výsledek grantu na přípravu mládeže na Letní olympiádu je pozitivní, byla nám
přiznána podpora 50 tis kč (50 tis se podílí KSJu). Tyto finance budou použity na
proplacení soutěží, které byly uvedeny v žádosti o grant ( MC Třinec, Valentýnský
turnaj v Karviné, Slezský pohár v Opavě, Velikonoční a Májový turnaj v Karviné)
I. Zprávy předsedkyně:
a) krajskému sdružení ČSTV se i pro letošní rok povedlo zajistit finanční
prostředky z rozpočtu MS kraje na přípravu sportovně talentované mládeže.
Byly upřednostněny ty svazy a ty kluby, které připravují a zabezpečují účast na
Hrách V. LODM v Olomouckém kraji. Částka 10 tis. kč bude využita na nákup
kimon pro účastníky LODM.
b) VV KSJu schválil příspěvek na pomoc Japonsku ve výši 3.000 kč, které
budou poukázány na účet 508 099 8001/5500 variabilní symbol: 99999
c) dne 5.4.2011 proběhlo v Praze na Strahově Plénum ČSJU:
• Plénum bylo seznámeno s personálním složením VV ČSJu, s personálním
složením odborných komisí ČSJu - Rada reprezentace ( Vachun, Lacina,
Štěpán, Rubáš, Lauer, Doležal); Ekonomická komise (Bartel, Pelantová,
J.Novák); TMK ( Meirichová, Vele, RUbáš, Štěpán, Brož); KD (Vele,
Borbely, Volek, Tesař, Kasík, Buchar); Disciplinární k.(Nachtigall,
Hrabáček, Brožek, Kos), KR( Pelantová. Lajza, Šimčák, Schuster, Dvořák,
Hefka, Mejta); STK (Kalous), Revizní k.( Kolda, Toufar, Nádvorník,
Šedivák, L.Novák)
• nominační kriteria pro rok 2011 pro dorost, juniory, seniory; plán odměn
za úspěchy na vrcholných soutěžích juda v roce 2011, nominace na ME
seniorů v Istanbulu
• hodnocení oponentur SG a SCM, zhodnocení WC Praha, zhodnocení VT v
Nymburce
• ČSTV- jako náhrada výpadku financí ze Sazky by měl ČSJu obdržet z
Ministerstva financí částku zhruba 1,5 mil kč přímo, jedná se o prostředky
na pokrytí potřeb reprezentace, Krajské svazy obdrží podíl z prodeje
Licenčních známek jako každý rok.
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postoj ČSJu - Plénum schválilo svolání mimořádné valné hromady ke
změně stanov, zároveň schválilo složení pracovní komise, která bude
pracovat na změně stanov ČSJu, kam bude zabudována klauzule o právní
subjektivitě KSJu v rámci organizační struktury ČSJu, aby každý KSJu
mohl fungovat samostatně s odpovědností vůči ČSJu. Složení komise:
JUDr. Foldyna, R.Kalous, P.Volek, M.Nádvorník, M.Bartel.
• schválena možnost navýšení příjmů v ČSJu/KSJu z vnějších zdrojů- v
rámci sponzorské smlouvy, smlouvy o reklamě- odměna pro
zprostředkovatele 30%
• schválena změna rozdělení prostředků z licenčních známek, napříště
budou kraje dostávat celou částku ze 100 kč LZ a 1/3 z 300kč LZ. Cílem je
přiznání všech držitelů 100 kč LZ.
• schváleno zavedení poplatku za registraci technických stupňů Kyu až
1.Dan 50 kč, poplatek bude příjmem KSJu, resp. osoby, která bude mít
registrace na starosti.
• ČSJu chce podpořit vzdělávání trenérů, v plánu je vytvoření pozice
metodika, který by měl na starosti školení a semináře trenérů, práci s kluby
přípravu metodických materiálů, byl by předsedou TMK a členem VV
ČSJu. Vyčleněná částka na mzdové náklady by měla činit 240 tis/rok
• ČSJu věnuje na pomoc Japonsku 100 tis. kč, finance by měly být předány
29.4.2011 u příležitosti státního svátku v Japonsku.
Zprávy KR:
1) 12.-13.3.2011 proběhl seminář a zároveň i praktické zkoušky na R II. a I. třídy,
teoretickou i praktickou zkoušku úspěšně složilly mj. i kolegyně Jamborová a
Dudová a staly se tak R II.tř. Gratulujeme
2) seminář pro rozhodčí MS kraje neproběhl, přesun termínu na podzim, po
semináři pro mezinárodní a národní rozhodčí
3) Zlínský kraj bude pořádat seminář a školení nových rozhodčích. Pokud budou
zájemci, je možnost se zúčastnit, zkoušky budou uznány. Více info viz příloha
Zprávy TMK:
1) seminář trenérů Brno-10 účastníků našeho kraje, informace již byla rozeslána
na kluby
2) trenéři z tohoto semináře, pokud mají zájem o zkušebního komisaře, číslo ZK
jim bude uděleno až po absolvování příslušného semináře v rámci KSJu/ČSJu
3) LODM- změna obsazení na pozici trenéra, nově Richard Šeděnka, pro děvčata
Lenka Dudová. Doprava do Olomouce zajištěna, účast po celou dobu trvání
akce. Účastníci by měli být vybaveni jednotným oblečením. Pořadí závodníků
a závodnic rozesláno na oddíly a kluby p.Štefánikem. Další informace u
p.Štefánika , p. Borbelyho.
Zprávy KD:
1) v letošním roce seminář a zkoušky na 1.Dan neproběhnou
2) zkoušky v jiných krajích budou povoleny pouze v rámci seminářů pořádaných
ČSJu a p.Velem, žádost o povolení u KD Moravskoslezského KSJu. V rámci
jiných krajů nebudou zkoušky uznány!!!!!!
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Zprávy STK:
1) příprava nového soutěžního řádu, úprava názvu soutěží ( místo Grand Prix
Český pohár, apod.), doplnění charakteristiky soutěží, úprava času mezi
vážením a začátkem soutěže, upřesnění vzniku Rozpisu mistrovských a
kvalifikačních soutěží.
2) od roku 2012 změna systému licenčních známek. Budou existovat, pouze tzv.
LICENCE, které se budou kupovat na jména jednotlivých závodníků, s tímto
souvisí i změna evidence jednotlivých členů.
3) STK žádá kluby o průběžné doplňování svých členů jak v rámci ČSJu, tak v
rámci KSJu.
4) předseda STK MS kraje připravil jednoduchou tabulku k evidenci členů v
našem kraji. Prosím, doplňujte průběžně své členy a posílejte na mail pana
Chobota. Tabulka v příloze zápisu.

V Ostravě dne 20.4.2011

Štefániková Klára, v.r.

Příloha: seminář školení pro rozhodčí ve Zlínském kraji,
tabulka pro evidenci členů

