
  

  

4. Zápis z výkonného výboru krajského svazu juda Libereckého kraje 

4.5.2016 – Liberec 

 

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

Omluveni: Kordíková 

Krajská sch ze za ala v 17.00 hodin. 

Poté byly projednávány úkoly z p edešlé sch ze. 

 

ÚKOLY z 23.3.2016 

 Vyv sit na webové stránky aktualizovaný seznam vyznamenání a ocen ní, 

seznam zkušebních komisa  a seznam trenér  III.t íd. 

Zodpovídá: Iveta Kordíková 

SPLN NO 

 Kontaktovat Cháberu, kv li vyú tování zálohy 

Zodpovídá: Jan Malinek 

SPLN NO - vyú továno 

 Aktualizovat webové stránky  

Zodpovídá: Iveta Kordíková 

SPLN NO  

 Domluvit sch zku s Müllerem 

Zodpovídá: Milan Vágner 

 

Projednávané body: 

 Školení rozhod ích prob hne p i ú asti 10 a více zájemc . Termín p ihlášení je do 

31.5.2016. Termín školení navrhne Robert po ukon ení p ihlášek, rozešle také 

informa ní e-mail do oddíl  – co nejd íve. 

Kontaktní osoba Robert Ho ení (+420 608 033 211, RobertHoreni@seznam.cz). 

 Školení trenér  III. t ídy prob hne p i ú asti 10 a více zájemc . Termín p ihlášení je 

do 31.5.2016. Termín školení navrhne Pavel po ukon ení p ihlášek, rozešle také 

informa ní e-mail do oddíl  – co nejd íve. 

Kontaktní osoba Pavel Hrubý (+420 774 143 926, pavel_hr@centrum.cz). 

 Milan Vágner bude kontaktovat Martina Cháberu, zda je komplet funk ní a použitelný 

t etí care-systém. Pokud ne, nutno zprovoznit. 



  

  

 Žádost Královéhradeckého kraje o zap j ení care-systému na 4.6.2016. Schválení 

zap j ení jednoho, ostatní jsou použity na sout ži v Libereckém kraji (Jablonec 

n.N.).  

 Projednávání t etího seminá e pod vedením lektora Mgr. Smolíka Petra, zvolen termín 

15.6.2016 v doju JK Jablonec nad Nisou ( as bude up esn n v pozvánce). 

Pozvánky oddíl m budou rozeslány do 20.5.2016. 

Kontaktní osoba Martin Švehla ( +420 603 549 857, ksju-lib-stk@seznam.cz) 

 V projednávání projektu ,,Judo na ZŠ,, dle zápisu z 14.10.2015 v bod  4, byli 

n kolikrát na krajskou sch zi pozváni T. Müller a J. Hájek.  

Opakovan  se nedostavili, celá v c bude projednána s vedením SJu, a to 

v nejbližším možném termínu. 

 VV projednával na dotaz Pavla Hrubého vzniklou situaci po P v Jablonci n.N. Oproti 

lo skému ro níku byly náklady na odm ny rozhod ím vyšší o 40.000,- K . 

 Po MT Budapeš , žádný oddíl nezažádal o podporu závodník . Na základ  vzniklé 

situace se startovními lístky (nevypisovaly se na jméno závodníka) Pavel Hrubý 

zpracuje dle tabulek ú ast a nárok na podporu. Zašle p ipomínkový e-mail 

oddíl m aby si za své závodníky, kte í splnili podmínky zažádaly na krajský e-

mail. 

ÚKOLY 

 Školení rozhod ích  

Zodpovídá: Robert Ho ení 

 Školení trenér  

Zodpovídá: Pavel Hrubý 

 Kontaktovat Cháberu ohledn  funk nosti t etího care-systému 

Zodpovídá: Milan Vágner 

 Rozeslat pozvánky na t etí seminá  trenér  

Zodpovídá: Martin Švehla 

 Projednat s vedením SJu projekt Judo na ZŠ x Müller, Hájek 

Zodpovídá: VV 

 Zpracovat nárok na podporu závodník  po MT Budapeš  a zaslat do oddíl . 

Zodpovídá: Pavel Hrubý  

 

P íští sch ze st eda 22.6.2016 v 17.00 hod. Karoliny Sv tlé 

105/14, L iberec 7 


