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30. srpna 2011 

Zápis č.4 schůze VV Krajského svazu juda 
 
23.8.2011 
TJ Mittal Ostrava, Varenská ul. 
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbely, Chobot 
 

I. Zprávy předsedkyně: 
a) regionální výběr st. a ml.žactva svou účastí na Letní olympiádě dětí a mládeže 

vybojoval zlatou medaili v soutěži družstev. Srdečně blahopřejeme, děkujeme 
jak závodníkům(Kateřina Krupová, Patrik Franek, Adam Sieber, Tereza 
Pražáková, Lukáš Selecký, Alena Chwastarzová, Dominik Lukáš, Alžběta 
Škrobánková) za vzornou reprezentaci, tak trenérům, kteří se na přípravě 
závodníků podílejí, tak i Lence Dudové a Richardu Šeděnkovi, kteří výpravu 
judistů a judistek dozorovali. 

b) jako poděkování KSJu budou trenérům L.Dudové  a R. Šeděnkovi předány 
dárkové balíčky na KP žactva v Českém Těšíně (zajistí K.Štefániková) 

c) finanční prostředky na talentovanou mládež byly použity na nákup kimon pro 
účastníky LODM (10 tis.kč) 

d) dne 17.6.2011 proběhlo plénum předsedů KSJu, kterého se předsedkyně ani 
místopředseda nemohli zúčastnit. Pokud tato situace v budoucnu opět nastane, 
bude vyslán p. Borbely 
Plénum řešilo změny pro příští rok, kterými bude muset ČSJu jakož i KSJu 
projít, viz http://www.czechjudo.cz/sekretariat-csju-novinky-pro-rok-2011.htm 

e) grant na přípravu mládeže před LODM vyúčtován 
f) bude zřízen krajský svazový email, kam mohou oddíly, kluby i jednotlivci 

směřovat své požadavky, dotazy apod. Znění ksjuostrava@seznam.cz, budou 
pořízeny vizitky s údaji o KSJu (zajistí R.Chobot) 

g) KSJu obdržel žádost SK Stonava o udělení plakety panu P.Žibritovi, VV 
schválil, plaketa bude předána na KP žactva v Č. Těšíně . 

h) KSJu zaplatil Krajskému sdružení ČSTV 3.700 kč za jím poskytované služby 
za pololetí 2011 

i) KSJu vzal na vědomí dokument o změnách v systému poskytování státních 
dotací na rok 2012 zaslaný předsedou ČSJu p. Dolejšem. 

II. Zprávy KR: 
a) ve dnech 3.-4.9.2011 proběhne v Berouně seminář mezinárodních a národních 

rozhodčí. Nově je tento seminář povinný i pro rozhodčí nižších tříd, kteří 
rozhodují soutěže ČSJu. Pokud bude naplněno auto, KSJu proplatí účastníkům 
cestu. 

III. Zprávy TMK: 
a) předseda TMK žádá oddíly a kluby o sdělení kontaktu na 1 osobu, které by 

bylo možno zasílat veškeré informace o připravovaných akcích v rámci TMK a 
Kolegia danů, 1 osoba/oddíl(klub) 
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IV. Zprávy STK: 

a) termín pro KP benjamínků je 26.11.2011 v Opavě 
b) předseda STK upozorňuje oddíly a kluby na nutnost evidence v rámci ČSJu, 

vzhledem ke změnám v příštím roce. Od roku 2012 bude evidence 
zpoplatněna! Veškeré dotazy směřujte na R. Chobota. 

V. Místopředseda+hospodář: 
a) p. Sumara se zúčastnil mimořádné VH KS ČSTV , jejímž úkolem bylo zvolení nového 

člena do komory okresních sdružení  MS KS ČSTV z důvodu odstoupení z funkce 
stávajícího člena krajské rady MS KS ČSTV Ing. Ivoše Poláška.   Zvolen byl Ing. 
Libor Dluhoš, předseda OS ČSTV Karviná. Dále proběhla doplňující volba člena do 
komory členských sportovních svazů z důvodu odstoupení z funkce stávající členky 
krajské rady MS KS ČSTV Heleny Šalamonové. Zvolen byl Ing. Jan Broda. 

 
 
 
 

Zapsala K. Štefániková. 
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