
Schůze Krajského výboru KSJu Střední Čechy 8.1.2022 

 

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

Chytrá L., V. Benačan, V. Palán. 

1. VV schválil hlasováním pravidelné odměny pro činovníky v roce 2022: 

(Hlasování Pro: 7, 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 1.1.2022 a to: (Hlasování Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

3. VV schválil hlasováním rozpočet na rok 2022 pro činnost s mládeží a to: 

(Hlasování Pro: 7, 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 2022 a hodnocení za rok 

2021.  

- KVŽ příprava (hodnocení 2021 a plán 2022) zaslána Liborovi Š.pro ČSJu (kopie zaslána i 

předsedovi kraje).  

Souhrnně se jednalo o dotovanou přípravu 15 judistů z kraje (Radimský V., Praus V., Pilcová J., 

Zrucká A., Homolka P., Charvátová K., Vrbská E., Vrbská N., Paroulek J., Ihnačáková S., Němeček M., 

Šišková S., Chybová A., Pospíšilová A. a Rydvalová K.) a dalším to bylo nabídnuto. Jednalo se 

především o sedm celostátních tréninkových srazů a výcvikových táborů (TS výběr RVŽ Čech Teplice 

- květen, TS Brno - září, TS Čáslav – říjen, CTS Hranice – výběr RVŽ – červen/červenec, CTS Teplice - 

výběr RVŽ – červenec, CTS Hranice - výběr RVŽ II. – červenec/srpen a Judistické soustředění Čáslav – 

srpen).  

Zatím je pro KVŽ – Středočeský kraj v plánu přípravy 2022 vybráno 18 zařazených sportovců 

z celého kraje, kteří měli výsledky na PČR >> U13 2009 do 5.místa PČR 2021 nebo U15 2008 

do 7.místa PČR 2021. Dále se jedná o 4 sportovce, kteří se nezúčastnili právě turnaje PČR 2021 kvůli 

karanténě nebo kluky, kteří vedli středočeský rank za starším soupeřem a nadále se bude jednat o 

judisty dle výkonosti v následujícím roce 2022 (Radimský Václav - Čáslav, Pilcová Johana - Čáslav, Žák 

Adam - Hořovice, Ortman Jiří - Hořovice, Vrbská Ela - TJ Kralupy, Opluštil Adam - TJ Kralupy, Beránek 

Šimon - TJ Kralupy, Němeček Šimon - Kladno N62, Šišková Stela - Judo Kladno, Pospíšilová Adéla - SKP 

Benešov, Čuříková Daniela - SKP Benešov, Vynšová Anna - SKP Benešov, Miková Zuzana - Neratovice, 

Karaffová Vanessa - Neratovice, Peš Matěj - Judo4fun, Perlíková Johana - Ml.Boleslav, Pitráková 



Natálie - Spartak Vlašim, Skřivanová Pavlína -  JC Kyklop, Weissová Tereza - JC Kyklop, Richterová 

Anna - Davle-Štěchovice, Kožíšek Přemysl - Příbram a Rydvalová Karolína - SKP Benešov. 

- Nástin soutěžní přípravy U15 - U21 bude vypracován až v průběhu ledna (až bude známo) na 

základě celostátního a krajského sportovního kalendáře a zaslán předsedovi kraje. 

5. VV schválil hlasováním RL U13 pro rok 2022. 

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

Středočeského Kraje. 

Minimálně tři kvalifikační turnaje, kdy se započítávají minimálně dva nejlepší výsledky. 

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

epidemiologické situace. 

(Hlasování Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

6. VV projednal termíny Krajských přeborů pro rok 2022. Předpokládaný termín a rozložení věkových 

kategorií: 2.-3.4., náhradní termín 21.-22.5, sobota U 11, 13, 18, 18 družstva, neděle U 9, 15 + 

družstva, 21, muži, ženy + družstva. Pořadatelem soutěže bude KSJu. Zajistíme velkou halu pro 

dostatek tatami (4 – 5 ks) a kapacitou odpovídajícím hledištěm. 

(Hlasování Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

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

Lucka Chytrá - předsedkyně TMK pro KSJu – Středočeský kraj 

- Školení trenérů III.třídy a cvičitelů juda nebylo uspořádáno v r.2021.  

- V roce 2022 bude uspořádané školení dle opatření vlády v květnu, v červnu či v září – jedná se 

o dva víkendy, které budou navrženy po rozvržení plánu KSJu a ČSJu. 

- Znovu došlo k mimořádnému opatření k prodloužení kvalifikací Trenérů III.třídy, kterým 

platnost končila v roce 2021 (12 trenérů), což je v gesci TMK Stř.svazu juda – Lucie Chytré. 

Zpráva KR Rostislava Lukše: 

V roce 2021 se uskutečnila pouze 3 kvalifikační kola popřípadě Krajské přebory, na kterých bylo 

dostatečné personální obsazení. 

5 nových zájemců úspěšně splnilo zkoušky na kvalifikaci rozhodčího a okamžitě se zapojili do 

"pracovního procesu". 

Na 14.-16.1.2022 je plánované celostátní školení pro nové uchazeče opět u nás v kraji, v Královo 

Dvoře. Na něj je přihlášeno dalších 5 zájemců. 

Krom 3 Krajských přeborů a kvalifikačních kol se v našem kraji uskutečnili pouze 2 turnaje, které byli 

řádně a dle všech regulí nahlášeny a schváleny. Také se konaly 2 turnaje v závěru roku, které ne vše 

řádně nahlásili. Na jednom z nich nebyl delegován ani hlavní rozhodčí. Při opakování těchto 

závažných nedostatků bude muset celou záležitost projednávat komise rozhodčích ČSJu popřípadě 

disciplinární komise. 

 



Od roku 2022 se po schválení VV ČSJu budou opět vracet rozhodcovské třídy. Tj rozhodčí III. třídy, 

kteří budou moci rozhodovat pouze na krajské úrovni, rozhodčí II. třídy, ti budou moci rozhodovat na 

krajské úrovni, na Českých pohárech a ligách a rozhodčí I. třídy, kteří budou moci rozhodovat všechny 

soutěže pořádané kraji i ČSJu. Ti, kdož nebudou moci doložit výkonnostní třídu rozhodčího z let 

minulých budou automaticky rozřazeni dle klíče do tříd. Tj TOP 20 = I. třída, TOP 30 = II. třída, 

rozhodčí ČSJu = 3. třída. 

Vše bude včas uveřejněno po schválení VV ČSJu. 

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 2022 mají přednost KP před ostatními soutěžemi ve Středočeském kraji. 

(Hlasování Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

9. Stav finančních prostředků na bankovním účtu KSJu 1.027.371,68Kč 

Stav hotovostní pokladny: 13.241,-Kč  

Jediný výdaj v hotovostní pokladně byl podání DP za rok 2020  - Podací lístek 110Kč.  

Příjem do poklady byl za startovné KP Kolín 20.400,-Kč.  

VV byl seznámen s hospodařením KSJu Středočeského kraje za rok 2021.  

Zdeňka Holečková – hospodář 

Veškeré krajské výdaje byly čerpány po celý rok z finančních prostředků alokovaných u ČSJu. 

Nevyčerpané prostředky budou převedeny na rok 2022 

• Činnost svazu – ve výši 269.119Kč viz příloha č.1.   

• KVŽ Středočeský kraj – ve výši 141.340Kč viz příloha č.2 

10. Celková předpokládaná výše alokovaných krajských finančních prostředků u ČSJu pro rok 

2022 není zatím známa.   

 

11. V roce 2021 bylo celkem vyplaceno z alokovaných finančních prostředků u ČSJu 410.459Kč. 

Seznam výdajů je součástí přílohy č.1 a č.2. 

12. Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se pod patronací Českého olympijského výboru 

uskuteční v termínu 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji – odpovědný trenér za náš kraj Lucie 

Chytrá, Martin Horský. Více informací na https://odm.olympic.cz/2022/sport/107-judo 

 

Zapsala: Holečková Zdeňka 

Schválil: Martin Horský – předseda KSJu, 08.01.2022 

https://odm.olympic.cz/2022/sport/107-judo

