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2. června 2012 

 

 
28.5.2012 Opava 
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Lazařová, Chobot 
Host: J. Březina 
 

I. Zprávy předsedkyně: 
a) Předsedkyně se zúčastnila Pléna ČSJu, kde byli předsedové krajů informováni 

o finanční situaci svazu s tím, že krajské svazy dostanou v průběhu 3 let 
celkem 4,2 mil kč (tj. 1,2 mil/rok) a to podle členské základny uvedené v 
evidenci ČSJu. Některé oddíly a kluby žádaly neúspěšně pomocí ČSJu o 
dotace na údržbu zařízení, vzhledem k věcné chybě v žádosti (svaz vzal tuto 
chybu na sebe) se bude svaz snažit těmto odd/klubům na údržbu přispět. Svaz 
bude tyto oddíly prostřednictvím sekretáře informovat. 

b) Plénum bylo informováno o odměnách závodníkům a trenérům za OH 2012; 
TS Žinkovy, o činnosti reprezentace. Plénum schválilo návrh Kolegia Danů na 
jmenování čestných zkušebních komisařů I. třídy s doživotní platností pro 10 
členů ČSJu mezi nimiž je i pan Jindřich Kaděra. 

c) Plénum bylo informováno o přidělení IČ jednotlivým KSJu, předsedkyně 
obdržela stanovy ČSJu. Byli jsme upozorněni, že KSJu jsou povinny vést 
podvojné účetnictví kvůli vyúčtování získaných dotací. 

II. Zprávy místopředsedy: 
a) Místopředseda se zúčastnil 11.VH Krajské Organizace ČSTV: 

• Nový název KO ČSTV- Moravskoslezská krajská organizace ČSTV 
• ČSTV by měl fungovat jako servisní organizace pro Krajské svazy, 

kluby , oddíly či TJ 
• Hostem místopředseda VV ČSTV Ing. Hájek 
• Úvaha o stíhání osob, které se podílely na ztrátách Sazky a.s. 

 
III. Zprávy TMK: 

a) Seminář Zkušebních komisařů proběhne v sobotu 22.9.2012 v Brně, pořadatel 
SKKP Brno. 

b) Český pohár družstev žáků- družstvo přihlášeno, trenérsky zajištěno D. 
Tlučkem z TJ Ostrava + asi p. Borbély. Odměny schválené VV viz příloha 

c) Seminář a zkoušky na vyšší stupně Dan proběhnou v prosinci 2012 
IV. Zprávy STK: 

a) Stránky ČSJu stále nemají aktualizovaný seznam oddílů MS kraje, úkol pro 
předsedu STK trvá. 

b) Finanční vyrovnání s předsedou STK za úkony v evidenci bude provedeno na 
konci roku. 

V. Zprávy KR: 
a) Na školení R III.třídy zatím 2 zájemci, zřejmě proběhne seminář ve spolupráci 

s Olomouckým, případně Zlínským nebo Jihomor.krajem 

http://msksju.tym.cz/
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VI. Různé: 
a) VV projednal možnost nákupu notebooku na náklady KSJU: 

• ANO, možnost i finance zde jsou, v NB by byla uložena databáze členů 
ČSJu ( čímž by se ulehčilo nalosování soutěží), program na řízení 
soutěží, stanovy, pravidla ČSJu, Soutěžní řád, Ekonomické směrnice, 
přestupní řád, apod. 

• Použití pro KP (soutěže, které kraj pořádá), případně větší soutěže v 
kraji, ale pořadatelé nemohou počítat s tím, že předseda STK (Roman 
Chobot) se bude účastnit všech soutěží, které se v MS kraji konají 

• Vzhledem k tomu, že nejsme schopni zajisti NB proti poničení nebo 
krádeži, nezvažujeme možnost zapůjčení 

• Veškeré dotazy, názory či připomínky jsou vítány na email 
ksjuostrava@seznam.cz  

Zapsala K. Štefániková v.r. 
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