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2. Zápis z výkonného výboru krajského svazu juda Libereckého kraje 
17.2.2016 – Jablonec nad Nisou 

 

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

Krajská schůze začala v 17.00 hodin. 

Poté byly projednávány úkoly z předešlé schůze. 
 

ÚKOLY z 20.1.2016 

• Vyvěsit na webové stránky aktualizovaný seznam vyznamenání a ocenění, 
seznam zkušebních komisařů a seznam trenérů III.t říd. 
Zodpovídá: Robert Hoření 
POKRAČUJE – seznamy byly na schůzi zkonzultovány 

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

• Vyplatit odměny za rok 2015 
Zodpovídá: Iveta Kordíková 
SPLNĚNO 

 

Projednávané body: 

• Předseda revizní komise si vyžádal ke kontrole účetnictví za rok 2015. 
Účetnictví bude předloženo. 

• VV projednával podporu otevřených soutěží v našem kraji. V současné době jsou 
v kalendáři 2016 přihlášeny soutěže: 
Česká Lípa – Pohár Česká Lípa 
Jablonec n.N. – KATA 1. ročník Velké ceny Jablonce 
Jablonec n.N. – MASTERS 1. ročník Velké ceny Jablonce 
Nový Bor – Champions cup  
Nový Bor – JUDO TALENT 
Semily – Vánoční turnaj 
Turnov – Samurajská Katana  
Podpora bude v nákupu skutečně vydaných medailí na dané soutěži. 
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• Žádost JK Jablonce nad Nisou o zapůjčení krajské techniky na soutěže: 6.3.2016 – 
Dorostenecká liga, 28.5.2016 – Masters 1. ročník Velké ceny Jablonce, 4.6.2016 – 
1.liga mužů. 
Žádost byla schválena. 

• Vedení VV se rozhoduje finančně podpořit turnaje, které jsou zařazeny do plánu RVŽ 
a tím podpořit oddíly v Libereckém kraji v účasti na zahraničních soutěží. Návrhy a 
forma podpory nebylo možné projednat z důvodu nezveřejněného plánu RVŽ. 
Bod se přesouvá na příští schůzi. 
 

ÚKOLY 

• Vyvěsit na webové stránky aktualizovaný seznam vyznamenání a ocenění, 
seznam zkušebních komisařů a seznam trenérů III.t říd. 
Zodpovídá: Robert Hoření 

• Předložit předsedovi RK ke kontrole účetnictví. 
Zodpovídá: Iveta Kordíková 

•  

Příští schůze středa 23.3.2016 v 17.00 hod. Karoliny Světlé 
105/14, Liberec 7 
 
 

 

 


