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Ostrava, 21.12.2012 

Přítomni: Štefániková, Sumara,Borbély, Lazařová, Chobot 

 

Zprávy předsedkyně: 

1) Předsedkyně se zúčastnila 9.12.2012 Pléna ČSJu, viz příloha zápisu 

2) Předsedkyně se zúčastnila 12.12.2012 porady předsedů krajských sportovních svazů MS  

KO ČSTV, viz příloha zápisu 

3) Dne 18.12.2012 proběhla schůzka zástupců ČSJu, 1.JC Baník Ostrava ohledně situace v 

SCM Ostrava. Novým trenérem SCM byl jmenován pan Karel Purkert. 

R. Borbély byl pověřen vedením SpŠ pro rok 2013. 

VV by chtěl touto cestou poděkovat R. Borbélymu za vykonanou práci v rámci SCM. 

4) Byl zřízen  běžný účet KSJu u FIO Banky, číslo účtu: 290 034 4131/ 2010. 

5) Předsedkyně byla vedením ČSJu upozorněna na neobvyklý propad v prodeji Licencí za  

rok 2012. Tato situace bude prošetřena. 

6) Během února/ března proběhne ve spolupráci s MUDr. Pliskou seminář o první pomoci při 

zraněních na tatami, hl. u mládeže; v jednání je také seminář o tejpování. 

7) Stanovy ČSJu vyžadují zřízení Kontrolní komise, která je voleným orgánem KS. Kontroní 

komise je volena krajským shromážděním delegátů, tzn je nutné svolat Valnou hromadu 

MS kraje. Termín bude upřesněn. 

Zprávy místopředsedy/ hospodáře: 

1) Všechny akce a dotace pro rok 2012 proúčtovány 

2) Mgr. J. Proll , Z. Frenštátský a P. Rabas požádali KSJu o zpětné proplacení cestovních 

nákladů na Seminář Zkušebních komisařů.  VV toto schválil. 

Zprávy TMK: 

1) Zpráva ze školení trenérů 3.třídy přílohou k zápisu 

2) Zpráva ze semináře Danů přílohou k zápisu 

3) Budou pokračovat návštěvy předsedy TMK u jednotlivých klubů v kraji, viz zápis č.5 ze 

dne 12.1.2012 

4) Předseda TMK ČSJu  p. J. Brož plánuje účastnit se příštího školení trenérů 3.třídy 

Zprávy STK: 

1) Pro uhrazení poplatku za zápis do Centrální evidence (CE) krajským administrátorem 

prosím použijte účet KSJu, č.: 290 034 4131/ 2010 – více informací viz 

http://msksju.tym.cz/index.php?id=4 

2) STK ČSJu doporučila krajům zakoupit plazmové ukazatele, notebooky, reproduktory, 

kamery , čtečky QR kódů apod., zejména v krajích kde probíhají velké turnaje a 

kvalifikační soutěže 

http://msksju.tym.cz/index.php?id=4
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3) Na webových stránkách je průběžně aktualizován sportovní soutěžní kalendář a zároveň 

doplňovány rozpisy soutěží v Moravskoslezském kraji – viz 

http://msksju.tym.cz/index.php?id=2 

 

Zprávy KR: 

1) Vzhledem k úpravě pravidel, od 1.1.2013, proběhne 27.1.2013 Seminář rozhodčích a 

trenérů v Praze na Folimance. Po tomto semináři proběhne rovněž seminář i pro krajské 

trenéry i rozhodčí v co nejbližším možném termínu. 

2) Školení rozhodčích 3.třídy proběhne zřejmě ve spolupráci s Olomouckým krajem. Termín 

bude upřesněn. 

 

 

V Ostravě dne 3.1.2013 

Zapsala Štefániková Klára 

 

http://msksju.tym.cz/index.php?id=2

