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Zápis z valné hromady SKePK konané dne 21. května 2011 v Blovicích 
 

Přítomni:   Jan Adam (TJ Skvrňany Plzeň) 
Ing. Karel Průcha, CSc. (Karate Blovice) 
Ing. Zdeněk Kubalík (TJ Jiskra Domažlice) 
Ing. Zdeněk Kubovec (TJ Kdyně) 
Lukáš Denk, DiS. (Jun Fan Karate Nýrsko) 
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (Karate Shotokan Hrádek) 
Emílie Mundlová (Narama o. s.) 

 
Program: 

1. Zahájení VH 
2. Schválení návrhu programu jednání VH 
3. Volba návrhové, mandátní a revizní komise 
4. Zpráva předsedy SKePK o činnosti v roce 2010 
5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK 
6. Zpráva revizní komise 
7. Volba předsedy a členů výboru 
8. Schválení ekonomické směrnice SKePK 01/2011 
9. Schválení směrnice STK 01/2011 
10. Hlasování o přijetí KARATE KLUBU KLATOVY do SKePK 
11. Různé, diskuse 
12. Schválení usnesení z jednání VH 
13. Ukončení VH 

 
1. Zahájení VH 
Předseda svazu uvítal zástupce oddílů a zahájil VH SKePK v 15:00 h. 
 
2. Schválení návrhu programu jednání VH 
Předložený program VH byl jednohlasně schválen. 
 
3. Volba návrhové, mandátní a revizní komise 
Zvolena návrhová a mandátní komise (Hrdlička, Průcha, Mundlová), revizní komise (Denk, Adam, Kubovec). 
Valná hromada je usnášeníschopná. 
 
4. Zpráva předsedy o činnosti SKePK v roce 2010 
Předseda svazu podal zprávu o činnosti SKePK od valné hromady konané 12.6.2010. 
 V říjnu 2010 se konalo doškolení regionálních rozhodčích s garantem stylu Shotokan p. Karlem Keslem. Zúčastnilo 
se deset rozhodčích Plzeňského kraje a dva rozhodčí z kraje Karlovarského. Na žádost p. Hronka výkonný výbor 
uznal licenci regionálního rozhodčího a zařadil p. Hronka do evidence rozhodčích Plzeňského kraje. 
Aktivních regionálních rozhodčích je 12 (včetně p. Hronka) a 1 neaktivní p. Adam. 
Svaz požádal úřad Plzeňského kraje o dotaci 29 000 Kč na odměny rozhodčím a zapůjčení tatami. Krajským úřadem 
byla přidělena a schválena dotace ve výši 10 000 Kč. 
Na MČR mládeže v Hodoníně reprezentovalo kraj 5 závodníků (3 ze Skvrňan, 2 z Domažlic) se ziskem jednoho 
druhého místa (Petra Laštovková), jedno páté místo (René Fišer) a jedno sedmé místo (David Hadač). 
Svaz má 8 oddílů (z toho 1 neaktivní oddíl NAGAI-MICHI PLZEŇ), přibližně 300 členů, jednoho zkušebního 
komisaře I. třídy (Ing. Štěpán), 8 zkušebních komisařů III. třídy (Kubalík, Průcha, Soukup, Adam, Bělohlavý, 
Krejzl, Frána, Strnadová). 
Byly pořádány 4 mistrovské soutěže (v Plzni, Domažlicích, Hrádku a Blovicích) a 2 nemistrovské soutěže pro 
začátečníky do 15 let (pořadatel Narama). 
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5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK 
Byly předneseny zprávy předsedů jednotlivých komisí. 
Úsek STK 

• závodník může závodit pouze v jedné věkové a  v jedné váhové kategorii 
• dle Českého svazu karate suspenzor není povinen, je doporučen 
• dle Českého svazu karate chrániče nohou i botiček jsou povinné pro všechny kategorie. V našem kraji jsou 

tyto chrániče povinné od dorostenců. 
• vznikl klíč pro bodování na vyšších soutěžích 
• není povinný krajský přebor 

Úsek TMK 
• příprava školení a doškolení trenérů III. třídy, které se konalo v únoru a břenu 2011, součástí tohoto školení 

byl seminář kata s garantem stylu Shotokan Karlem Keslem 
Úsek Ekonomický 

• školení nových rozhodčích stojí 900 Kč (v ceně je i poplatek za licenci) 
• poplatek za zpětné vyhledání a potvrzení údajů do průkazu je 50 Kč za každý STV 

 
6. Zpráva revizní komise 
Revizní komise bez výhrad schválila účetnictví za rok 2010. 
 
7. Volba předsedy a členů výboru 
Byl navržen výbor SKePK ve složení: předseda Ing. Kubalík, místopředseda Ing. Hrdlička, hospodář Ing. Průcha, 
předseda STK Ing. Kubalík, předseda TMK p. Hora, předseda komise rozhodčích Ing. Kubovec, předseda kontrolní 
a revizní komise p. Denk, pověřenec pro zkoušky p. Adam 
Navržení kandidáti byli schváleni jednohlasně. 
 
8. Schválení ekonomické směrnice SKePK 01/2011 
Úprava směrnice se týká odměn regionálních rozhodčích na mistrovských a nemistrovských soutěžích., výše 
odměny vychází z charakteru soutěží. Poplatek za školení rozhodčích se zvyšuje na 900 Kč (v poplatku je zahrnuta 
cena licence). Nově je také zaveden poplatek za zpětné vyhledání údajů a potvrzení STV při ztrátě nebo zničení 
průkazu (poplatek je 50 Kč za každý jednotlivý STV). Směrnice byla jednohlasně schválena. 
 
9. Schválení směrnice STK 01/2011 
Nová směrnice STK 01/2011 byla jednoznačně schválena. Hlavní úpravou ve směrnici je možnost startu závodníka 
pouze v jedné věkové a váhové kategorii. 
 
10. Hlasování o přijetí KARATE KLUBU KLATOVY do SKePK  
Paní Petrou Levou Strnadovou, jako předsedou oddílu KARATE KLUB KLATOVY byla předložena žádost o 
přijetí do SKePK. Oddíl má v současnosti přibližně sto členů. Oddíl KARATE  KLUB KLATOVY byl jednohlasně 
přijat za člena SKePK. 
 
11. Různé, diskuse 
• V termínu 21. – 26. června 2011 se koná V. Letní olympiáda dětí a mládeže v Olomouci. Soutěž karate proběhne v 

pátek 24. 6. 2011, Plzeňský kraj budou reprezentovat závodníci z Klatov, Domažlic a Kdyně. Vedoucím výpravy 
byl pověřen ing. Kubalík a doprovodem ing. Kubovec, zároveň bylo schváleno uhrazení poplatku, který požaduje 
Krajský úřad jako příspěvek za členy doprovodu na akci. Příspěvek 1000 Kč bude uhrazen z účtu svazu. 

• Od roku 2012 je v plánu Krajská liga mládeže pouze pro děti do 15 let a pouze pro 8., 7. a 6. kyu. Dvě kola by se 
konala v Plzni (Narama) a jedno kolo bude pořádat jiný oddíl svazu. Poslední finálové kolo by proběhlo v Plzni, 
kde bude vyhlášeno 5 nejlepších závodníků z jednotlivých věkových kategorií. Očekává se zvýšení zájmu o karate 
mezi mládeží. 

• Připomínka k nemistrovské soutěži v Hrádku (30. dubna 2011), špatná organizace, příště nechat napsat do 
kalendáře soutěží a rozeslat propozice v dostatečném předstihu. 

• Ve středu 25. května se v Plzni (Šeříkova ul.) koná valná hromada Krajského sdružení ČSTV. Za svaz karate je na 
tuto VH delegován ing. Hrdlička. 

 
12. Schválení usnesení z jednání VH 
Zprávy předsedy, hospodáře a předsedů jednotlivých komisí byly schváleny. Byl přečten a schválen zápis z VH. 
 
13. Závěr 
Ukončení VH v 16:00 hodin. 
 
 
Zapsal: Ing. Zdeněk Kubovec 


