
  

  

6. Zápis z výkonného výboru krajského svazu juda Libereckého kraje 

10.6.2015 – Dojo JC Liberec 

 

P ítomni: Malinek, Švehla, Kordíková, Vágner, Ho ení  

Omluveni: Hrubý 

Krajská sch ze za ala v 18.45 hodin za p ítomnosti len  VV. 

Sch zi zahájil p edseda Ksju.  

Poté byly projednávány úkoly z p edešlé sch ze. 

 

ÚKOLY z 15.4.2015 

Kontaktovat pana Brože a potvrdit termín prvního seminá e, poté informovat oddíly 

Zodpovídá: Martin Švehla, Pavel Hrubý 

SPLN NO 

Aktualizovat webové stránky 

Zodpovídá: Robert Ho ení 

SPLN NO 

Založit facebookový profil 

Zodpovídá: Iveta Kordíková 

POKRA UJE 

Kontaktovat oddíly ohledn  projektu ,,Judo do škol,, formou dopisu do tvrtka 7.5.2015 

Zodpovídá: Jan Malinek 

SPLN NO 

 

Projednávání projektu ,,Judo na ZŠ,, - dle e-mailu od P. Volka zaslanému na oddíly 27.5.2015 

a e-mailu z KSJu zaslanému na oddíly Lib. kraje 29.5.2015 m ly být veškeré p ihlášky do 

tohoto projektu zaslány též na krajský svaz. Ukon ení p ihlášek bylo 7.6.2015. P es krajský e-

mail byl p ihlášen jen Judoclub Liberec. 

Dalším bodem programu bylo p ipomenutí seminá e na téma – mládežnické judo, který 

prob hne 17.6.2015 od 17.00 hodin v doju JC Liberec, pod vedením lektor : Mgr. Smolík 

Petr + FTVS Praha. 

P ihlášeno cca 15 ú astník  (max. po et 20). 

P edseda KSJu, informoval VV o mimo ádném zasedání Shromážd ní delegát  eského 

svazu juda konaného 12.12.2015 v Praze. Na programu bude úprava stávajících stanov tak, 

aby odpovídaly nové legislativ .  

P ípadné návrhy ke stanovám musí být odeslány v písemné form  do 30.6.2015 na SJu. 

Návrhy i zm ny je možné odeslat za oddíly nebo za Liberecký kraj. 



  

  

Dále byla projednávána aktualizace seznamu zkušebních komisa , ocen ní a trenér  III. t íd 

– nutno doplnit a vyv sit na webových stránkách KSJu. 

VV se shodl na vypracování plánu dlouhodobé metodické práce s trenéry a zajišt ní jeho 

pln ní – školení trenér , školení rozhod í, seminá e rozhod ích a trenér . 
 

 

ÚKOLY 

 Založit facebookový profil 

Zodpovídá: Iveta Kordíková 

 Aktualizace seznam  zkušebních komisa , ocen ní a trenér  III. t íd – jednotlivé 

oddíly dodají své seznamy – poslat e-maily 

Zodpovídá: Pavel Hubý 

 Aktualizované seznamy vyv sit na webové stránky 

Zodpovídá: Robert Ho ení 

 P ipravit plán dlouhodobé metodické práce s trenéry 

Zodpovídá: Pavel Hrubý 

 

 

P íští sch ze b hem m síce zá í – po vzájemné dohod . 

 

 

 

 


