
Schůze Krajského výboru KSJu Střední Čechy 

Distančně, pomocí aplikace Microsoft Teams 18. 1. 2021 

Přítomni členové výboru: Horský M., Hronová K., Lukš R., Novotný M., Holečková Z., 

Chytrá L., Palan V., V. Benačan 

1. VV schválil hlasováním pravidelné odměny pro činovníky:   

(Hlasování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

Horský   2000,- Kč 
Hronová  1500,-Kč 
Palán   1000,- Kč 
Holečková  1000,-Kč 
Lukš   1000,-Kč 

2. VV schválil hlasováním Ekonomické směrnice Krajského svazu juda Středočeského 
kraje platné od 1.1.2021 a to: (Hlasování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

3. VV schválil hlasováním rozpočet na rok 2021 pro činnost s mládeží a to: 

(Hlasování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

U13 ve výši: 100.000,-Kč 

U15,18 ve výši: 200.000,-Kč 

4. VV vzalo na vědomí krajskou tréninkovou a závodní přípravu pro rok 2021. Bude 

vyvěšena na  http://stredoceskyjudo.cz 

 

5. VV schválil hlasováním RL U13 pro rok 2021. 

Mladší žáci a žákyně U13: na základě pořadí v redukovaného ranking listu KSJu 

Středočeského Kraje. 

Tří kvalifikačních turnajů, kdy se započítávají dva nejlepší výsledky.  

K. Hronová osloví kluby s žádostí o pořadatelství. Termíny soutěží budou určeny dle 

epidemiologické situace. 

(Hlasování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

6. VV projednal termíny Krajských přeborů pro rok 2021 

 

K. Hronová osloví kluby s žádostí o pořadatelství. Termíny soutěží budou určeny dle 

epidemiologické situace. 

 

(Hlasování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 

 

 

 

http://stredoceskyjudo.cz/


7. VV byly předloženy zprávy, které bere na vědomí.  

Lucka Chytrá - předsedkyně TMK pro KSJu – Středočeský kraj 

• Školení trenérů III.třídy a cvičitelů juda bylo zrušeno. Původně potvrdilo termín asi o 
8 zájemců a dále byl zájem o prodloužení licence.  

• V roce 2021 je možné školení uspořádat dle opatření vlády v 2.polovině roku či 
spíše nikoliv.  

• Mimořádné opatření: došlo k prodloužení kvalifikací těm trenérům, kterým platnost 
končila v roce 2020, nebo 2019.  

o Josef Brož z ČSJu prodloužil licenci Trenéra juda: I.třídy, II.třídy a 
diplomovaný trenér  

o Lucie Chytrá pro KSJu Středočechy prodloužila 25 licencí Trenéra juda 
III.třídy. Cvičitel juda může být také prodloužený, takže pokud by měl někdo 
zájem o prodloužení Cvičitele juda, nechť se ozve. 

+ příloha za KVŽ hodnocení roku 2020 a plán pro rok 2021 

Zpráva KR Rostislava Lukše: 

za rok 2020 se stihlo uskutečnit pouze 5 soutěží. 3 na jaře a 2 na podzim. Na všech byl 

dodržen minimální počet rozhodčích. 

Stále platí, že jsme jedním z nejpočetnějších krajů v republice v oblasti rozhodčích. 

8. VV projednal a odsouhlasil zákaz pořádání dvou turnajů v tentýž den v rámci kraje. 

Výjimkou je odsouhlasení pořádání druhého turnaje, pořadatelem prvního 

zaregistrovaného turnaje na KSJu/ČSJu.(rozhodující je datum schválení STK) 

Pro rok 2021 mají přednost KP před ostatními soutěžemi ve Středočeském kraji. 

 

(Hlasování Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

9. Stav finančních prostředků na bankovním účtu KSJu 677.757,13Kč 

Stav hotovostní pokladny: 39.751,-Kč 

VV byl seznámen s hospodařením KSJu Středočeského kraje za rok 2020. 

 

10. Předpokládaná výše alokovaných krajských finančních prostředků u ČSJu pro rok 

2021 není známa. Probíhá změna v poskytování dotací přes NSA. 

 

11. V roce 2020 bylo celkem vyplaceno (z alokovaných finančních prostředků u ČSJu a 

z b.ú. KSJu)na podporu soutěží 61.790,-Kč 

 

12. VV schválil nákup kytice v hodnotě 556,-Kč pro rozloučení s Miloslavem Kádnerem. 

 

 

Zapsala: Holečková Zdeňka 
 
Schválil: Martin Horský – předseda KSJu, 18.01.2021  


