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   ČESKÝ  SVAZ  KARATE 
   GOJU RYU 

 
 Rygle 23,  644 00  Brno 
   
   

  

Volební zasedání parlamentu Českého svazu karate Goju ryu 
Brno, 08.12.2011 

 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 
 

1. Úvod 

Předseda svazu Jiří Boček přivítal přítomné zástupce oddílů ČSKGr.  
Byla provedena kontrola počtu přítomných s výsledkem deset platných mandátů. 
 
2. Zpráva předsedy svazu o činnosti za rok 2011 

Předseda svazu Jiří Boček přednesl zprávu o činnosti Českého svazu karate Goju ryu za rok 
2011. Poukázal zejména na pořádané akce, které v uplynulém roce úspěšně proběhli (2x 
NP ČR, M ČR, Školení trenérů, ME karate Goju ryu, atd.) Vyzdvihl také vynikající výsledky 
našich reprezentantů na ME a špičkovou práci realizačního týmu.  
 
3. Volba řídícího jednání zasedání parlamentu 

Uskutečnilo se hlasování o navrženém kandidátovi – Jiří Boček, kterého navrhl p.Jaromír 
Musil  na funkci řídícího daného jednání.  
Výsledek hlasování: pro – proti – zdržel se         10 – 0 – 0 
Pan Jiří Boček se ujal řízením jednání. 
 
4. Volba předsedy svazu ČSKGr 

Na předsedu svazu byl parlamentem navržen jediný kandidát ing.Jiří Boček 
Výsledek hlasování: pro – proti – zdržel se         10 – 0 – 0 
Navržený kandidát ing.Jiří Boček byl zvolen jednohlasně a stává se tak předsedou svazu na 
další volební období. 
 
5. Volba členů rady 

Na základě stanov ČSKGr  volí místopředsedu a tajemníka (generálního sekretáře) svazu 
zvolený předseda. Ten za místopředsedu svazu navrhuje pana Jaromíra Musila a tajemníka 
(gen.sekretáře) pana ing.Jozefa Chocholáčka. 
Parlament bere obsazení těchto funkcí dle stanov na vědomí.  
 
6. Volba kontrolní komise 

Byli navrženi následující kandidáti: předseda komise Bronislav Puzrla, členové 
Mgr.Svatopluk Čech a Miroslav Pjosa. 
Výsledek hlasování: pro – proti – zdržel se         10 – 0 – 0 
Navržení kandidáti byli zvoleni. 
 



Český svaz karate           IČO:   6055 7273           Bankovní spojení: KB Brno-město        Č.ú.: 19-5120790257/0100 
Goju ryu   

 
 
7. Volba ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi následující kandidáti:   Bronislav Puzrla, Jozef Chocholáček 

Výsledek hlasování: pro – proti – zdržel se         9 – 0 – 1 
Navržení kandidáti byli zvoleni. 

 
8. Plán činnosti ČSKGr na rok 2012 

Bylo dohodnuto, že se v příští sezóně budou konat dvě kola Národních pohárů (Hustopeče a 
Ostrava) a Mistrovství ČR v Brně. Dále v termínu září se zúčastníme ME juniorů 
v Rumunsku.    
 
9. Soutěžní kalendář 2012  

25. února 2012  NP ČR Ostrava 
24. března 2012  NP ČR Hustopeče 
29. dubna 2012   M ČR Brno 
Září 2012   ME juniorů – Bukurešť, Rumunsko 
 
 
10. Soustředění 

 
6. – 9. ledna 2012   Stará Turá 
13. – 15. dubna 2012  Prštice 
4. -  8. července 2012  Luhačovice 
22. – 28. července 2012  Roštín 
31.8. – 2.9.2012   Záhorí (Senica) 
 
 
11. Bylo navrženo a odsouhlaseno navýšení dotace pořadateli NP ČR na 25.000,-Kč 

 
12. Jaromír Musil navrhl a zajistí dohodu s ČSKe o snížené úhradě 500,-Kč za registraci 

STV Dan ze svazu Goju ryu do databáze ČSKe 
 

13. Bylo navrženo a odsouhlaseno, že v době od 1.1.2012 nebudou probíhat individuální 
zkoušky na STV Dan, ale po informaci z oddílů proběhnou STV Dan hromadné.  
Předseda TMK Dr. Michal Hrubý zjistí počty účastníků z jednotlivých oddílů a VV ČSKGr 
na základě této informace stanoví termín společných zkoušek. 
 

14. Předseda TMK Dr. Michal Hrubý zajistí termín a zjistí počty účastníků pro školení trenérů 
III. třídy. Tato možnost se nabídne i krajským svazům působícím na Moravě. 
 

15. Bylo navrženo a odsouhlaseno zrušení kategorie kata děti do 8.let. Dále se dohodlo, že 
v kategorii kata žáci mohou cvičenci opakovat (max. 3x) stále pouze jednu kata. 
Legislativně zajistí provedení těchto rozhodnutí předseda STK ing. Jozef Chocholáček 
 

16. Bylo odsouhlaseno zrušení licence zkušebního komisaře a licence lektora panu Tomáši 
Dobešovi z důvodu nečinnosti. Dále byl odsouhlasen na pozici lektora svazu Goju ryu 
pan MUDr. Martin Čulen. Legislativně zajistí provedení těchto rozhodnutí místopředseda 
svazu Jaromír Musil.  
 

17. Návrhem předsedy svazu p. Jiřího Bočka a jednomyslným schválením přítomných 
delegátů byl uveden do síně slávy ČSKGr pan Martin Čulen, 8.Dan. Legislativně zajistí 
provedení tohoto rozhodnutí místopředseda svazu Jaromír Musil.  
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18. Různé 

o Bylo upozorněno na nedodržování navrženého a schváleného systému povinných 
účastí na oficiálních seminářích ČSKGr. 

 
o Oficiální semináře musí zaručovat nejvyšší kvalitativní úroveň těmito požadavky: 

 
- min. 2 trenéři s 3.Dan a více, nebo 1 mistr 6.Dan a více 
- min. 2 trenéři s 2.trenérskou třídou 
- min. 3 dny trvání (min. 10 cvičebních hodin) 
 

o Za oficiální a schválené organizátory byly navrženy a schváleny následující 
soustředění: 

 
   Místo   Termín  Garant           
 
- Stará Turá  leden  Čulen 
- Luhačovice   červenec Boček, Čulen 
- Roštín   červenec Musil, Puzrla 
- Nitra   červenec Farmadin, Žatka 
- Hodonín (Rohatec) srpen  Letocha, Erben 
- Třinec   srpen  Pjosa, Musil 
 
  

o Ostatní pořadatelé mohou písemně požádat o registraci jejich soustředění za oficiální 
ČSKGr seminář.  

 
o Na novou zkoušku STV 5 – 3.kyu musí žadatel absolvovat za posledních 12 měsíců 

min. 1x oficiální seminář ČSKGr. 
 

o Na novou zkoušku STV 2.kyu – Dan musí žadatel absolvovat za posledních 12 
měsíců min. 2x oficiální seminář ČSKGr. 

 
 

 

V Brně dne 22.12.2011 

 

Zapsal :  Ing.Jozef Chocholáček 
              Generální sekretář ČSKGr 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
--------------------------------    ------------------------    
Ing. Chocholáček Jozef    Puzrla Bronislav    

 


