
Zápis schůze předsednictva ÚKSKe ze dne 22.9.2010 
Prezence 
 

Přítomni: 
J.Rajchert, T.Pavlíček,V.Janda.L.Mareš 
 

Omluveni: P.Znamenáček,O.Musil  
(telefonicky informováni s návrhy a závěry schůze a potvrzen jejich  souhlas.) 
 
Program : 
Organizační záležitosti 
1) žádost KK Louny o udělení zkušebního komisaře III.třídy pro Martina 
 Fišáka nar.22.5.1975, z KK Louny. Předloženy kopie potřebných dokladů. 
 - žádost schválena. M.Fišák se spojí s pověřencem pro STV Ing.Ludovítem 
 Blahem, uhradí licenční poplatek a bude mu vydáno oficiální razítko  komisaře 
 III.t řídy. 

2) žádost KK Louny o finanční dotaci pro soutěž Memoriál Miroslava Šianského, 
konanou dne 25.9.2010. 
- schválena částka 7.000,-Kč (nutno doložit v kopii, na co byly finanční 
prostředky vynaloženy do konce měsíce října 2010) 

3) žádost klubu SPORT RELAX Děčín o finanční dotaci na Funakoshi Cup v 
Děčíně konaný 27.11.2010. 
- schválena dotace 8.000,-Kč (nutno doložit v kopii, na co byly finanční 
prostředky vynaloženy do konce měsíce prosince 2010)  

4) členu STK, Ladislavu Marešovi,bude vyplacena záloha ve výši 16.000,-Kč na 
nákup Notebooku a tiskárny pro potřeby STK ÚKSKe.Vyúčtování proběhne do 
konce roku 2010 s ekonomem svazu T.Pavlíčkem a nevyužitá záloha bude 
vrácena do pokladny. 

5) žádost klubu Sport Union Ústí nad Labem o dotaci na tradiční mezinárodní 
soutěž Northbohemia pořádanou 16.10.2010. 
- schválena částka 15.000,-Kč (nutno doložit v kopii, na co byly finanční 
prostředky vynaloženy do konce měsíce prosince 2010) . 

6) ÚKSKe apeluje na zkušební komisaře, aby se co nejdříve zúčastnili pořádaných 
seminářů TMK (i pro trenéry) ČSKe, pro zavedení nového zkušebního řádu 
Shotokan a začali již zkoušet v tomto duchu v roce 2011. V případě většího zájmu 
je ÚKSKe ochoten uspořádat na své náklady školení z tohoto zk.řádu v regionu a 
pozvat autory jako lektory. Prosíme o ohlas z členské základny. Zkušební řád a 
jeho originální verze je na www.czech karate.cz 

7) Závěr : 
Finančí prostředky ÚKSKe jsou tvořeny z velké míry příjmem za zkoušky STV, 
podílem z členské známky ČSKe a z ročních poplatků za kluby. 
Z těchto důvodů je třeba zodpovědně odebírat známky ČSKe (pro všechny! 
členy klubů). Informace o počtu odebraných známek a zaplacení poplatku za 
kluby jsou na www.usteckekarate.cz 
V Ústí nad Labem dne 22.9.2010 
Zapsal:      Tomáš Pavlíček  

                          ekonom svazu  


