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8. Zápis z výkonného výboru krajského svazu juda Libereckého kraje 
28.12.2015 – Příkré u Semil 

 

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

Krajská schůze začala v 17.00 hodin za přítomnosti členů VV. 

Schůzi zahájil předseda Ksju.  

Poté byly projednávány úkoly z předešlé schůze. 
 

ÚKOLY z 14.10.2015 

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

• Poslat pozvánky na akce 18.11.2015. 
Zodpovídá: Martin Švehla 
SPLNĚNO 

 

Projednávané body: 

1) Webové stránky: v záložce ,, novinky,, bude zobrazen vždy jen aktuální zápis. Ostatní 
budou uloženy ke stažení v záložce ,,zápisy z jednání,,. Ostatní zápisy a zastaralé 
dokumenty ze záložky novinky se smažou a přesunou do odpovídající záložky. 

2) Pavel Hrubý předložil plán dlouhodobé metodické práce s trenéry. Na webových 
stránkách bude vyvěšen nejdéle od 31.1.2016. Ke stejnému datu budou zveřejněny i 
termíny školení trenérů III. tříd. Podmínky pro realizaci školení trenérů budou včas 
uvedeny na webových stránkách a v zápisech. 

3) V projednávání projektu ,,Judo na ZŠ,, dle zápisu z 14.10.2015 v bodě 4, pozveme T. 
Müllera a J.Hájka na příští krajskou schůzi (20.1.2016). 

4) Poplatky za vykonané zkoušky kyu budou hrazeny 1x ročně (za daný rok, proběhne 
úhrada v lednu následujícího roku). Seznamy zkoušek kyu bude spravovat Martin 
Švehla, kterému kdykoliv během roku mohou kluby zaslat průběžné seznamy 
s vykonanými zkouškami. 
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5) Schválené odměny za umístění v roce 2015 (zápis z 30.12.2014) budou propláceny 
v lednu 2016 na základě požadavků jednotlivých oddílů. 
Zaslat připomenutí oddílům na e-maily na které se posílají zápisy. Tyto informace 
oddíly zašlou na krajský e-mailem nejdéle do 18.1.2016 z důvodu schválení na schůzi 
20.1.2016. 
 Případné další formy odměn se budou projednávat na jednání příští schůze. 

6) Výkonný výbor schválil dodatečnou odměnu na Samurajskou katanu  hlavnímu 
pořadateli TSC Turnov ve výši 6.000,- Kč ( za tři kola pořádané v Libereckém kraji). 

ÚKOLY 

• Vyvěsit aktualizované seznamy zkušebních komisařů, ocenění a trenérů III. 
tříd na webové stránky.  
Zodpovídá: Robert Hoření 

• Úprava webových stránek v záložce ,,novinky,, 
Zodpovídá: Robert Hoření 

• Pozvat na příští krajskou schůzi T. Müllera a J.Hájka 
Zodpovídá: VV 

• Zaslat připomenutí odměn oddílům 
Zodpovídá: VV 

• Vyplatit odměnu TSC Turnov 
Zodpovídá: Iveta Kordíková 

 

Příští schůze 20.1.2016 od 17.00 hodin v Liberci, Karoliny 
Světlé 105/14. 
 
 

 

 


