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4. Zápis z výkonného výboru krajského svazu juda Libereckého kraje 

11.3.2015 – Fügnerova 1054/5, Jablonec nad Nisou 

Přítomni: Malinek, Hrubý, Švehla, Kordíková, Hoření 

Omluveni: Vágner  

Hosté: Louda, Vele 

Krajská schůze začala v 17.05 hodin za přítomnosti členů VV a pozvaných hostů ( Jiří Vele a 

Radek Louda).  

Schůzi zahájil předseda Ksju a vyzval hosty k projednání prvního bodu programu tj. 

Samurajská katana ( dále jen „SK“). 

 

Slovo převzal Radek Louda, který vznesl požadavky na podporu SK v roce 2016: 

příspěvek ve výši 5.000,-Kč na nákup pohárů pro konečné výsledky, zapůjčení techniky a 

delegace rozhodčích. Dodal, že pohár za celkové první místo je putovní. 

Jiří Vele doplnil, že TSC Turnov bude nadále hlavním pořadatelem soutěže SK s podmínkou, 

jednoho kola v Turnově a jednoho v Jičíně. Ostatní kola soutěže (2.kola) doplní po dohodě 

kluby z Lib. kraje, které budou splňovat podmínky a úroveň této soutěže (odpovídající 

kapacita haly, kvalitní tatami, realizační tým,…) 

Dále se všichni přítomni dohodly, že podpora Ksju na soutěž SK pro rok 2015 bude též 

příspěvkem ve výši 5.000,-Kč na nákup pohárů pro konečné výsledky, zapůjčení techniky a 

delegace rozhodčích. 

  

Ksju má právo rozhodnout o tom, kde se poháry pro konečné výsledky nakoupí. 

 

Delegaci rozhodčích v roce 2015 i 2016 zajišťuje pro jednotlivá kola pořádané v Lib. kraj. 

KSJu.  

Zodpovídá Robert Hoření. 

Pro kolo pořádané v Jičíně (Královehradecký kraj) pouze po telefonické dohodě s R. 

Hořením. 

 

Všem požadavkům ze strany TSC Turnov bylo vyhověno. 

 

Ostatní projednávané a odsouhlasené body KS 

 Na schůzi byl na vlastní žádost též pozván Jakub Mareš z TSC Turnov, který se 

nedostavil. Pokud zájem z jeho strany nadále trvá k projednání bodů z e-mailu 

adresovanému KSJu ze dne 5.2.2015 (SCM, RVŽ, společné tréninky) pozvání na 

krajskou schůzi nadále platí. 

 Změna kontaktní adresy TSC Turnov : vydra.judotu@quick.cz 

 Krajské randori, od 2. pololetí 2015 budou fungovat ve spolupráci 

s Královehradeckým krajem. 
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ÚKOLY z 11.2.2015 

 Pozvat Radka Loudu na příští schůzi 

Zodpovídá: Jan Malinek 

SPLNĚNO 

 Aktualizovat kontakty na webu 

Zodpovídá: Robert Hoření 

SPLNĚNO 

 Informovat oddíly o školení trenérů, a o povinnosti dodání seznamu ocenění členů. 

Zodpovídá: Pavel Hrubý 

SPLNĚNO 

 Razítka, která nevyhovují nechat upravit nebo udělat nová. 

Zodpovídá: Jan Malinek 

SPLNĚNO 

 Provést změnu sídla 

Zodpovídá: Jan Malinek 

Změna sídla KSJu může být provedena po změně v administraci ČSJu. Konzultováno 

s J. Brožem a P. Volkem. 

 

ÚKOLY 

 Nejsou. 

 

Případné doplnění nebo upřesnění zápisu do 13.3.2015. 

Příští schůze středa 15.4.2015 v 17.00 hod. 

V Liberci (Karoliny Světlé 105/14) 
 


