
 
 

 

 

Krajský svaz juda hlavního města Prahy 
Hanusova 347/16, Praha 4 – Michle 140 00, IČ: 22746498, DIČ: CZ22746498 

e-mail: predseda@prazskysvazjudo.cz, tel.: 731 849 983 

 

1. Veřejné jednání výkonného výboru KSJu Praha 13. 12. 2021 

 

Přítomni:  Erik Hlaváček, Jan Kučera, Jiří Vaněk, Mirel Golubov, Andrea Šálová, Roman Kadlec, 

Pavel Kolský, Martin Klapka, Pavlína Neužilová, Felix Čapek, Tomáš Jákl, Filip 

Rubínek, Jaroslav Banszel,  Jaromír Lauer, Libor Švec, Magdaléna Nováková 

Plná moc:  

Omluveni: Janek Novák, Martin Vondrouš 

Host:       

On-line:  

 

 

Body k projednání: 

1. Ohlédnutí za akcí: Pražský adventní pohár 2021  

2. Vratky příspěvků oddílům do konce roku 2021 

3. Stav žádosti Grantu Mag. hl. města Prahy  

4. Sportovní kalendář KSJu Praha pro rok 2022 

5. Přebor Prahy 2022 

6. Akce KVŽ KSJu Praha v roce 2022 

7. Způsob financování, pravidla nominací KVŽ KSJu Praha v roce 2022  

8. Olympiáda dětí a mládeže 2022 

9. Rozhodčí  

10. Trenéři 

11. KATA 

12. Oblast IT 

13. Sponzoring 

14. Oceňování osobností Prahy v rámci KSJu 

15. DISKUZE  

 

 

 

1. Ohlédnutí za akcí: Pražský adventní pohár 2021  

- krásné prostory haly a ceny na vyhlášení, pochvaly na rozhodčí, příjemná atmosféra 

- problémy byly s akreditací závodníků, kdy některé kluby: 

o neaktualizovaly seznamy závodníků – nesouhlasily počty závodníků na místě 

o přivezly nepřihlášené závodníky 

o chybně nahlásily váhy závodníků (několik závodníků mělo o 1-2 kategorie nižší 

váhu při převážení -> změna kategorie s ohledem na zdraví dětí kat.U11) 

o delší převažování závodníků (1-2 v každé váhové i věkové kategorii) 
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o dílčí problémy v IT programu na rozřazování závodníků (tabulky vs pavouci) 

 

Díky těmto nesrovnalostem se výrazně zpozdil začátek soutěže, kdy musel IT team 

ručně kontrolovat a opravovat akreditované závodníky a i tak ani na místě někteří 

nenahlásili, že závodníci nepřijedou (tak byli v pár případech do soutěže nalosováni) 

 

- při pořádání další akce opět přejdeme ke klasickému vážení na místě a využití QR kódů 

z evidenčních karet ČSJu (v řešení vážení den předem) 

- komplikace s nasazením dětí do tabulek (místo tabulek, IT systém nalosoval pavouka a 

opačně), velké prodlevy mezi zápasy – víme, bude se pracovat na odstranění problému 

- testování komunikace /osvěžení pravidel ze stran rozhodčích k trenérům (krátká schůzka 

před začátkem turnajem) – pozitivně hodnoceno 

- nevhodné chování trenérů, kteří byli pod vlivem alkoholu: 

o koučování závodníků 

o sprosté vyřvávání v přilehlém občerstvení, které je součástí sportovní haly, kde si 

děti kupovaly jídlo -> špatný vzor pro děti i pro rodiče dětí… 

Takovéto chování je neakceptovatelné (navíc někteří trenéři jsou zaměstnaní  a 

placení jako trenéři), budou se řešit opatření. 

 

2. Vratky příspěvků oddílům do konce roku 2021 

 

- na základě rozhodnutí Výkonného výboru KSJu v 

Praze dne 14.10. 2021 se bude vracet na konta klubů 50% 

příspěvků, které nám byly vráceny ČSJu 

 

- do 31.12. 2021 bude vyplacena část příspěvků 2020 

klubům 

 

- na kluby byly zaslány žádosti o doplnění či 

aktualizování čísla účtů, kam se budou finance zasílat, 

zatím nemáme informace od poloviny oddílů v Praze 

 

- k doložení do účetnictví bude stačit přiložit dokument, 

který obdržíte od KSJu (rozhodnutí + tabulka), nebude 

potřeba nic proúčtovat 

 

 

 

 

3. Stav žádosti Grantu Mag. hl. města Prahy  

- problém s dodržením podmínek klubu AVČSK, Judo Bivoj, řeší se 

- při dalších podáváních žádostí bude stěžejní datum podání žádosti a k tomuto datu 

MUSÍ být všechny podmínky grantu splněny (kontrola evidence ČSJu) 
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- podmínky ze stran magistrátu, na webových stránkách klubu musí být uvedeno logo 

magistrátu 

- po skončení Veřejného jednání se dostavil za E. Hlaváčkem a J. Kučerou zástupce oddílu 

Tatran Praha Roman Kadlec, který ohlásil, že došlo k chybnému uvedení počtu 

závodníků ze strany jeho klubu v dotaci. KSJu Praha přijalo tuto skutečnost a zapříčiní 

se o to, aby v dotaci byl zredukován počet závodníků z 90 na 22 (odpovídající 

skutečnosti). Jednáním s MHMP v této věci je pověřen J. Kučera a E. Hlaváček. 

 

V souvislosti s příchozím dotazem ohledně uznatelnosti turnajů (a tedy i závodníků v daném 

roce) KSJu Praha vydává toto stanovisko: 

 

- Turnaj, který splňuje následující podmínky: propozice turnaje, startovné, ceny pro 

vítěze, licencovaní rozhodčí.. se řídí platným soutěžním řádem ČSJu, kde platí např. 

podmínka startu závodníka od 7 let a s minimálně 5/6 kyu.  

- Turnaj, který alespoň jednu tuto podmínku nedodrží (např. rozhodovat nebudou 

licencovaní rozhodčí, ale trenéři daného oddílu) se nemůže považovat za oficiální soutěž 

a tedy nespadá do řízení dle Soutěžního řádu ČSJu (jedná se o mezioddílový turnaj). 

V tomto případě se pak takového turnaje můžou např. účastnit závodníci mladší 7 let 

nebo s nižším kyu. 

- Co je na tomto nejdůležitější je fakt, že i v druhém případě (mezioddílový turnaj) se 

jedná o uznatelný turnaj pro účely Dotace od Magistrátu hlavního města Prahy, neboť 

podmínka magistrátu je pouze následující: propozice schválené STK KSJu Praha, které 

jsou zveřejněné na webových stránkách Pražského svazu juda. 

- Samozřejmostí je však uhrazení členských příspěvků ČSJu za daného závodníka a jejich 

řádné zaevidování v evidenci na www.czechjudo.org 

 

4. Sportovní kalendář KSJu Praha pro rok 2022 

- čeká se na vytvoření centrálního kalendáře soutěží ČSJu 

- KSJu Praha plánuje:  KT žáků (10.4./3.4.), Přebory Prahy, a PAC (11.12.2022), součástí 

turnajů i soutěž v KATA, případně odděleně  

 

5. Přebor Prahy 2022 

- Předběžně 9.10.2022 U13, U15, U18 

- Ostatní přebory senioři/junioři na Folimance (ve všední den odpoledne, na podzim) 

 

6. + 7. Akce KVŽ KSJu Praha v roce 2022, Způsob financování, pravidla nominací KVŽ 

KSJu Praha v roce 2022  

- Naplánovány tréninkové srazy, víkendové kempy, zahraniční turnaje +kempy 

- Nutnost vyčkat na plán  L.Štěpánka, který má na starosti U15 centrálně (ČSJu), poté se 

vyberou přípravné turnaje a akce, které kraj zajistí. 

- pravidla a způsob financování bude rozdělen dle kategorie vybraných závodníků: 

o L.Štěpánkem (ČSJu) 

o KSJu 

mailto:predseda@prazskysvazjudo.cz


 
 

 

 

Krajský svaz juda hlavního města Prahy 
Hanusova 347/16, Praha 4 – Michle 140 00, IČ: 22746498, DIČ: CZ22746498 

e-mail: predseda@prazskysvazjudo.cz, tel.: 731 849 983 

o  a pak bude možnost, aby kluby nominovaly perspektivní závodníky  

Vše závisí na objemu finančních prostředků, které v tuto chvíli nejsme schopni 

předurčit 

- Zůstává v platnost vize nad rozdělením výběru žáků na tři kategorie: A, B, C 

- Skupina A: užší výběr nominovaný trenérem U15 (L. Štěpánkem) na VT = hrazeno 

100% KSJu Praha 

- Skupina B: nominace od KSJu Praha = 50% hrazeno od KSJu Praha, 50% oddílem 

- Skupina C: návrh oddílů na donominování daného žáka (nutnost ze strany trenérů KVŽ 

posoudit perspektivu) = 100% hrazeno ze strany oddílu 

- Týká se všech akcí KVŽ 

- Pozn. tento systém platný v případě dostatku financí KSJu Praha (pokud dojde ke 

stejnému financování ze strany státu jako v posledních letech, v opačném případě je 

možné zavedení spolufinancování s oddíly) 

 

8. Olympiáda dětí a mládeže 2022 

- bude v Olomouci 

- oblečení zajišťuje centrálně kraj Praha pro všechny sporty 

- termín uzávěrky nominací ČSJu (Smolík) je 1. 5. 2022 (konečné datum akreditací je 

26.5.2022) 

- ST. žáci/žákyně (2008/09), 14 družstev + jednotlivci.  5 + 4 závodníci + 2 trenéři 

- v případě, že kraj Praha neuhradí veškeré náklady spojené s vybavením závodníků, KSJu 

Praha se bude podílet až do 100% výše k zajištění všeho potřebného 

 

 

9. Rozhodčí  

- nový sazebník pro krajské soutěže 

- materiální podpora: zakoupeno 17ks kravat s logem KSJu Praha pro všechny aktivní 

pražské rozhodčí  

- program Talent/mentor: spuštěn v novém roce = 1 zkušený rozhodčí pro mentorování 

skupiny mladých začínajících rozhodčích (společná sezení, rozbory nad videii, atd.) 

- plánované školení nových rozhodčích 2022, vítáni jsou i trenéři, pokud si chtějí rozšířit 

licenci/vzdělání 

- pokud rozhodčí není aktivní (1rok/2roky), tak si pak musí licenci obnovit 

 

 

10. Trenéři 

- proběhlo školení – osvědčení Cvičitel (plánují se další) 

- seminář trenérů 15.1.2021 v Teplicích = KSJu Praha uhradí účastnický příspěvek ve výši 

500Kč pro každého přihlášeného trenéra z Prahy (v současné chvíli přihlášeno 33 

trenérů) 

- v roce 2022 se uskuteční školení nových trenérů 3. třídy + školení zkušebních komisařů 

3.třídy (nebude spojené, bude to školení zvlášť) 
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11. KATA 

- plán školení, zaměření se na dětské KATY 

- spolupráce s J.Velem – vyškolení rozhodčích pro žákovské závody 

- plánovaný seminář v r.2022 s IJF rozhodčím  

- zajištění metodických videí (oslovení Kodokanu, poté i svá videa – s ukázkou dětí) 

- nejbližší seminář v KATA: neděle 19.12. v hale Sparta na Podvinném mlýně s lektory 

Martinem Klapkou a Filipem Rubínkem. Pro pražské účastníky je seminář zdarma 

 

 

12. Oblast IT 

- Komunikováno v souhrnu problému z turnaje 12.12.2021, odstranění chyb systému 

v nasazování na zápasy a vynucených přestávek 

 

13. Sponzoring 

- vytvoření marketingové prezentace KSJu Praha do příštího roku 

- navázání spolupráce s partnery = již vytipováni konkrétní potenciální sponzoři – 

navázána komunikace 

- v tomto roce výrazná podpora od ComSys (cca 70 000Kč na zakoupení 4 ntb), finanční 

podpora na turnaje od Software 602, Finep, MHMP, materiální podpora (ceny) od 

Igráček, Essimo a Nestlé 

- sponzoři jsou vítáni a mohou se zapojit i kluby 

 

 

14. Oceňování osobností Prahy v rámci KSJu 

- Vyrobeny Čestné plakety + diplomy za celoživotní přínos pražskému judu 

- Od příštího roku KSJu Praha přijímá nominace od oddílů na udělení cen – podmínky: 

zaslat krátký ,,medailonek“ o navrhovaném s datem narození  

- J. Lauer pošle E. Hlaváčkovi seznam, ve kterém eviduje jubilea (jedná se však pouze o 

databázi členů USK Praha) 

 

15. Odměny týmu KSJu Praha 

- VV KSJu Praha rozhodl o odměnách za rok 2021. Zohlednil veškerou práci jednotlivých 

členů nejen VV, jejich intenzivní zapojení pro zajištění činností svazu a usilovnou práci 

nad všemi akcemi 

 

Erik Hlaváček (předseda)– 10 000Kč 

Jan Kučera (místopředseda) – 7 500Kč 

Andrea Šálová (předsedkyně STK) – 7 500Kč 

Jiří Vaněk (předseda TMK)– 5 000Kč (vzdal se své odměny ve prospěch E. Hlaváčka a J. 

Kučery) 

Mirel Golubov (předseda KR)– 5 000Kč 

Roman Kadlec (předseda KRK)– 5 000Kč 

Pavel Kolský (člen STK, IT team)– 5 000Kč 
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Jan Novák (člen STK, webmaster)– 4 000Kč 

Martin Vondrouš (člen KRK, IT team)– 4 000Kč 

Martin Klapka (člen KRK, KATA) – 2 000Kč 

Pavlína Neužilová (členka KR) – 2 000Kč 

Filip Rubínek (KATA) – 2 000Kč 

 

DISKUZE  

 

- 5. 2. 2022 na Folimance bude USK Cup seniorů (pořádá USK Praha), nabídka 

spolupráce/pomoci od Výkonného výboru KSJu (Lauer) 

- Informace + stav veteránského juda v Praze (Banszel) 

- Spolupráce mezi kluby Prahy a Výkonným výborem KSJu, podpora od klubů turnajů, 

které pořádá KSJu (PAC – zajištění pohoštění apod.) 

 

 

Zapsal: Jan Kučera 
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