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7. Zápis z výkonného výboru krajského svazu juda Libereckého kraje 
14.10.2015 – K. Světlé 105/14, Liberec 

 

Přítomni: Malinek, Švehla, Kordíková, Vágner, Hrubý 
Omluveni: Hoření 

Krajská schůze začala v 17.00 hodin za přítomnosti členů VV. 

Schůzi zahájil předseda Ksju.  

Poté byly projednávány úkoly z předešlé schůze. 
 

ÚKOLY z 10.6.2015 

• Založit facebookový profil 
Zodpovídá: Iveta Kordíková 
SPLNĚNO 

• Aktualizace seznamů zkušebních komisařů, ocenění a trenérů III. tříd – jednotlivé 
oddíly dodají své seznamy – poslat e-maily 
Zodpovídá: Pavel Hubý 
SPLNĚNO 

• Aktualizované seznamy vyvěsit na webové stránky 
Zodpovídá: Robert Hoření 
POKRAČUJE – do 31.10.2015 

• Připravit plán dlouhodobé metodické práce s trenéry 
Zodpovídá: Pavel Hrubý 
SPLNĚNO 

 

Projednávané body: 

1)Projednávání druhého semináře pod vedením lektora Mgr. Smolíka Petra, zvolen termín 
18.11.2015 od 17.00 hodin v doju JC Liberec. Po semináři bude následovat schůze s trenéry 
na obdobné téma jako 17.6.2015. Poté v Hotelu Aréna ( 1.patro, zasedací místnost ) od 19.30 
hodin proběhne plénum zástupců oddílů působících v Libereckém kraji. 
Pozvánky oddílům budou rozeslány do 31.10.2015. 

2) Judo club 7 Semily požádal dne 30.9.2015 VV písemnou formou o podporu Regionálního 
poháru mladšího a staršího žactva. Příspěvek je vyčíslen na 150ks medailí v částce 3.000,- . 
VV vyhověl této žádosti. 
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KSJu Libereckého kraje se podílí i na příspěvku pro ocenění prvních tří družstev, kteří získaly  
během všech kol nejvíce bodů. 
Celková cena pro první tři družstva (6.000,- + poháry) se dělí mezi Liberecký, 
Královéhradecký a Pardubický kraj.  

4) Projednání projektu ,,Judo na ZŠ,,.  
Dle informací od Českého svazu juda byla klubem Sakura Liberec podána přihláška, která 
nesplňovala dané parametry a obsahovala nepravdivé informace. Z tohoto důvodu byla z 
projektu vyřazena.  
Vzhledem k tomu, že při podání žádosti ke schválení projektu ,,Judo na ZŠ,, nebyl dodržen 
postup daný ČSJu, kdy žádost měla být také zaslána k vyjádření krajskému svazu juda 
Libereckého kraje. Žádáme osoby, které podaly uvedenou žádost, jmenovitě pana Müllera a 
Hájka o vysvětlení situace. Jmenovaní budou včas a dopředu pozváni na dořešení celé situace. 

5)Poslední bod schůze byl zaměřen na odměny za rok 2015. Návrhy na odměny v kategoriích 
od mladších žáků po veterány a způsob hodnocení proběhnou na jednání příští schůze.  
 

ÚKOLY 

• Aktualizované seznamy zkušebních komisařů, ocenění a trenérů III. tříd vyvěsit na 
webové stránky. Do 31.10.2015 
Zodpovídá: Pavel Hrubý a Robert Hoření  

• Poslat pozvánky na akce 18.11.2015. 
Zodpovídá: Martin Švehla 

 

Příští schůze 28.12.2015 od 17.00 hodin v Příkrém u Semil. 
 
 

 

 


