
Z á p i s 
ze schůze výkonného výboru Krajského svazu juda Ústeckého kraje konané dne 

31.ledna 2010. 

 

Přítomni: Ing.F.Šobr, V.Šimek, V.Otruba, Ing.J.Dašek, I.Tomko, Mgr.V.Červín, Ing.J.Roud. 

Program:  

1. Zahájení 
2. Volba předsedů komisí  
3. Náměty z VH 
4. Diskuze 
5. Závěr 

 
ad.1 – Zahájení 
Předseda VV Ing.Šobr přivítal všechny nově zvolené členy a vyjádřil přesvědčení, že VV 
bude i v novém funkčním období pracovat bez problémů. 

ad.2 – Volba předsedů komisí 
Do funkcí předsedů byli zvoleni:  
Ing.Jiří Dašek  STK 
Ivan Tomko  TMK 
Vladimír Otruba KR 

ad.3 – Náměty z VH 
Z diskuze VH vyplynuly následující náměty: 

• Přijmout ze strany VV stanovisko k akcím Kosen Judo. Po diskuzi přijal VV 
stanovisko, že tyto aktivity nejsou součástí aktivit ČSJu ani KSJu a proto je nebude 
podporovat. V této souvislosti VV doporučuje klubům a oddílům KSJu Ústeckého 
kraje se akcí Kosen Judo nezúčastňovat. 

• Návrh, aby byly pozvánky na VH posílány nejen cestou internetu, ale i poštou na 
doručenku. VV zaujal stanovisko, že nebude tento návrh akceptovat, protože VV 
ČSJu rozhodl, že veškerá pošta v rámci svazu bude rozesílána pouze cestou internetu.  

ad.4 – Diskuze 
Předseda TMK pan Tomko konstatoval, že je třeba aktualizovat databázi trenérů včetně 
trenérských tříd a platností licenci. Dále uvedl, že je nezbytné organizovat pro trenéry 
semináře. Požádal VV, aby v této věci oslovil všechny kluby a oddíly. 

Předseda KR pan Otruba uvedl, že je třeba u soutěží, na které jsou žádány na KR nominace 
rozhodčích, konzultovat před zasláním rozpisu funkci hlavního rozhodčího. Dále konstatoval, 
že hlavní rozhodčí všech soutěží musí vypracovat a zaslat zápis o průběhu soutěže na KR. 
Podal také návrh, aby se použily prostředky, které nebudou použity na zrušené KP, jiným 
vhodným způsobem. Nakonec uvedl, že dle jeho názoru by se měl VV sejít na společné 
schůzi minimálně 2x za rok. 



Mgr.Červín navrhl, aby se prostředky původně plánované na KP poskytly jako dotace na čtyři 
vybrané soutěže uvedené v krajském kalendáři.  

ad.5 – Závěr 

VV doporučuje: 

klubům a oddílům KSJu Ústeckého kraje nezúčastňovat se akcí Kosen Judo, 
 

ukládá: 

1. Vypracovat seznam trenérů s uvedením třídy a platnosti licence a zaslat jej předsedovi 
TMK panu Tomkovi. 

T: 28.2.2010 
Z: vedoucí oddílů,klubů 

2. Konzultovat ustavení funkce hl.rozhodčích na soutěžích, u kterých je požadována 
nominace od KR,  ještě před zpracováním a zasláním rozpisů ke schválení. 

T: trvale 
Z: vedoucí oddílů,klubů 

3. Vypracovat a zaslat zápis o průběhu všech soutěží konaných v Ústeckém kraji předsedovi 
KR do 7 dnů po jejich skončení. 

T: trvale 
Z: hl.rozhodčí 

4. Zaslat VV návrh na 4 soutěže, uvedené v krajském kalendáři, které by měly být dotovány 
z prostředků KSJu. 

T: 28.2.2010 
Z: členové VV 

5. Naplánovat termíny konání schůzí VV v roce 2010. 

T: 28.2.2010 
Z: předseda VV 

 

 

 

 

Zapsal: Ing.Jan Roud 


