12.3.2007

Zápis z jednání Generálního shromáždění dne 12.3. 2006, Praha
Zahájení
Generální shromáždění ČFK (dále jen GS) bylo zahájeno v 9:30 hodin
Nepřítomni:
Zástupce Kagawa Kai Přerov – pan Trojek předem omluvil svůj pozdní příchod, viz níže v zápisu
Zástupce ShinBuKan – bez omluvy
Zástupce Naginata Gorenkai – sl. Soukupová se omluvila
Schválení přítomnosti hostů
Hlasování ke schválení přítomnosti hostů
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Schválení návrhu programu jednání GS
Hlasování k návrhu programu GS proběhlo na základě předloženého písemného záznamu
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Volba mandátové komise
Návrh na složení mandátové komise ve složení Tomáš Holan.
Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Zpráva mandátové komise
Mandátová komise prohlásila GS za usnášeníschopné na základě 10 platných hlasů.
• Prohlášení vzato na vědomí.
Volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Tento rok se nevolí volební komise.
Návrh na sloučení mandátové a návrhové komise ve složení:
Tomáš Holan
Zapisovatel: Pavel Štěpán
Ověřovatel: Roman Záhora
Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

Zprávy za uplynulé období:
Zpráva o činnosti ČFK za rok 2006
Zprávu přednesl president ČFK Tomáš Jelen. Zprávu měli všichni přítomní k dispozici i v tištěné podobě.
V rámci zprávy o činnosti ČFK vyzval T. Jelen přítomné o krátkou informaci o činnosti oddílu v Brně
(Ryushinkai Brno, Petr Kopeček), který má zájem do budoucna o přijetí do ČFK. Zprávu podali postupně
J. Cílek, T. Berger, V. Jarošová:
- mají zájem cvičit kendó, cvičí 2x týdně, zatím na úrovni nováčků, cvičí cca 10 lidí, proběhlo
několik seminářů (zatím jen interních).
• GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva o hospodaření ČFK
Zprávu o hospodaření za rok 2006 přednesla Vlaďka Jarošová. Zprávu měli všichni přítomní k dispozici i
v tištěné podobě.
- M. Kolísek upozornil na nesrovnalost převodu do roku 2007 a převodu z roku 2006. Správně má
být 40847,60 Kč. V. Jarošová opraví.
Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

Zpráva dozorčí komise ČFK (DK)
Zprávu přednesl T. Holan.
Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Předseda DK požádal všechny činné orgány ČFK, stejně jako osoby registrované v ČFK či s ní jednající, aby
při svých podnětech pro DK dodržely co nejobsažnější sdělení, bez dodatečných doplňování, pokusily se o
jasné formulování, silný záměr a pevný postoj.
Opačný přístup snižuje efektivitu rozhodování, které podléhá lhůtě 14 dnů od podání podnětu.
Předseda DK dále konstatoval, že je povinností DK zabývat se jakýmkoliv podnětem bez ohledu na osobní
náklonnost složení DK k jeho řešení. Je třeba také předem zvážit, nakolik se podnět týká nutnosti zásahu DK.

Zpráva TK
Zprávu technického komisaře přednesl Tomáš Kyncl. Zpráva bude přílohou zápisu.
- Michal Kolísek apeloval především na větší četnost provádění presentací pro veřejnost a
poděkoval všem lidem, kteří tyto prezentace organizují a hlavně je provádějí na úkor svého volna.
Požádal výbor, aby tyto lidi podpořil.
- Tomáš Jelen reagoval na T. Kolíska: máme nástroje pro ocenění, např. proplácet cestovné. Dále
vznesl požadavek na zaslání dalších námětů pro větší motivaci prezentátorů (náměty předat na
ČFK)
• GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva TMÚ
Zprávu Technicko metodického úseku přednesl Michal Kolísek. Zpráva bude přílohou zápisu.
Před samotnou zprávou nechal kolovat dva dokumenty, „Často kladené dotazy“ a „Funkce – náplň“
s žádostí o pročtení a prosbou o doplnění případných dotazů. Zařídí umístění dokumentů na web ČFK.
V rámci zprávy byly vzneseny připomínky ke kalendáři akcí na webu ČFK:
- TMU rozešle vždy zprávu o aktualizaci kalendáře na členské oddíly
- Akce nutno hlásit včas na TMU, nejlépe koncem roku nahlásit akce na další kalendářní rok
• GS vzalo zprávu na vědomí
V průběhu zprávy v 11:35 hod příchod pana Trojka z Kagawa Kai Přerov - přibyl 1 platný mandátní hlas,
celkem hlasů 11.
Přestávka 12:00 – 12:45 hod.
Prezentace zpráv oddílů (max. 2 min / oddíl)
Po vzájemné dohodě byla doba na prezentaci prodloužena tak, aby oddíl stačil prezentovat svoji činnost.
Zprávy předneseny zúčastněnými zástupci oddílů ČFK.
• GS vzalo zprávy oddílů na vědomí

Členské oddíly
Přijetí oddílu Fudishin Kai Písek do ČFK
Výkonný výbor, po splnění všech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK.
Pan Satrapa krátce představil oddíl: oddíl má 7 členů, cvičí iaidó a začínají kendó.
Garanti oddílu: Fudoshin Kai České Budějovice, Kenyukan Praha
Zpráva garantů oddílu
a. V. Štrejn z Fudoshin Kai ČB - doporučuje
b. V. Hotovec z Kenyukan Praha – doporučuje
• GS vzalo zprávy na vědomí
Hlasování o přijetí oddílu do ČFK
• 11 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Přijetím oddílu do ČFK přibyl 1 platný mandátní hlas, celkem hlasů 12.

Návrhy
Návrh rozpočtu ČFK na rok 2007

Návrh rozpočtu na rok 2007 přednesla Vlaďka Jarošová. Návrh měli přítomní delegáti k dispozici v tištěné
podobě. Po diskuzi, především ohledně příspěvku na rozhodčí, na representaci a Národní pohár Kendó
byl rozpočet upraven takto:
- oprava převodu z roku 2006 z částky 42 252,50 Kč na částku 40 847, 50 Kč
- celkem tedy příjem činí 215 847,60 Kč
- doplněno do výdajů: 12 teplákových souprav pro repre týmy všech budó 12 000,- Kč
- položka Národní pohár byla ponížena z částky 25 000,- Kč na částku 14 000-, Kč
- z této částky připadne:
1300,- Kč na pásky pro vyznačení šiaidžó
7300,- Kč na Mistrovství ČR v Kendó
5400,- Kč na rozhodčí (praporky a tisky)
- ušetřených 11 000,- Kč z položky NP bylo přidáno na representaci takto:
Repre kendó 8 500,- Kč
Repre iaidó 2 500,- Kč
- upřesněno rozdělení položek na representaci takto:
Repre kendó 26 500,- Kč
Repre iaidó a dźódó 14 500,- Kč
Repre naginatadó 5 000,- Kč
- celkem tedy výdaje činí po všech opravách 213 100,- Kč
Příspěvek Federace na Národní pohár je pouze na pásky pro šiadžó (jsou nakoupené a k dispozici u
ředitele NP) a cestovné pro rozhodčí, kteří aktivně soudcují na daném turnaji. Ostatní náklady na pořádání
turnajů leží na bedrech jednotlivých pořadatelů.
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2007 s výše popsanými změnami a úpravami.
• 12 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Z diskuze nad rozpočtem mimo jiné vyplynul úkol pro ČFK změnit koncepci financování representace,
mistrovství a národních pohárů. Požadavek na hledání zdrojů na toto financování.
Revize vnitřního řádu ČFK – soutěžní řád
Aktualizovaný soutěžní řád byl rozeslán před GS e-mailem a před GS prošel širokou diskuzí a schválením
na VV.
Hlasování o revizi soutěžního řádu dle návrhu.
• 12 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Revize vnitřního řádu ČFK – zkušební řád
Před GS byl zkušební řád rozeslán e-mailem s označenými změnami. President ČFK ještě tyto změny
přečetl.
Navržené další úpravy, které vyplynuly po diskuzi:
- odstavec 6.2 Iaidó: nahradit celý odstavec Sageó větou „ Používání sageó je před zkouškami
definováno zkušební komisí.“
Hlasování o revizi zkušebního řádu dle návrhu a navržené úpravy výše.
• 12 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Revize vnitřního řádu ČFK – členské oddíly
Změny nebyly před GS rozeslány. Z tohoto důvodu Prezident ČFK navrhované změny přečetl.
Další připomínky a návrhy z diskuze:
Slovo Slavoj Suchdol zaměnit na Kacubó Kenrikai.
Hlasování o revizi členských oddílů dle návrhu a dalších připomínek a návrhů výše.
• 12 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Započítání turnaje žen, pořádaného v Přerově 15.10.2006 do bodování NP kendó
Turnaj v Přerově nebyl vyhlášen v řádném termínu z důvodu posunu závodu vzhledem k účasti žen na
semináři v zahraničí. Ředitel národního poháru a VV navrhuje tento turnaj dodatečně zařadit do bodování
NP.
Hlasování o započítání turnaje žen do bodování NP kendó.
• 12 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

Závěr
Diskuze
Taikai Iaidó
Pavel Balvín
Krátká informace o 1. taikai v ČR, možnosti pořádat další soutěže včetně MČR. Dotaz do pléna – má
smysl stavět iaidó do soutěžní roviny? Po krátké diskuzi:
- ano, nadále rozvíjet i soutěže v iaidó, rozjet systém taikai
- Pavel Balvín rozešle seznam iaidistů s technickými stupni
- Je nutné do budoucna stanovit podmínky a pravidla
15:20 odchod SK BUdó Plzeň – počet platných mandátních hlasů se snížil o 1, celkem hlasů 11
15:30 odchod Kagawakai Přerov– počet platných mandátních hlasů se snížil o 1, celkem hlasů 10
Návrh stanovit platnost 3. trenérských tříd na 4 roky
Michal Kolísek
Navrhuje limit pro doškolení trenérů III. tříd 4 roky s tím, že každý rok se bude vypisovat školení pro
trenéry.
Hlasování o návrhu platnosti 3. trenérských tříd na 4 roky.
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Dárek pro Akai senseie
Vojtěch Štrejn
Navrhuje zakoupit dárek pro Akai senseje, který odlétá zpět do Japonska. Na dárku by se měla podílet i
ČFK a případně další oddíly, které využívaly seminářů s Akai sensejem.
Po diskuzi návrh: z rozpočtu Federace částka 2000,- Kč (částka bude připsána do výdajů rozpočtu na rok
2007 – provede V. Jarošová), potřebný zbytek bude dovybrán mezi oddíly. Konečný termín – do konce
března.
V průběhu diskuze v 15:45 odchod Tenshin Dojo - počet platných mandátních hlasů se snížil o 1, celkem
hlasů 9
Hlasování o návrhu vyčlenit z rozpočtu 2000,- Kč na dárek pro Akai senseje.
• 9 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Návrh DK změnit s okamžitou platností část vnitřního řádu ČFK dle citovaného znění
Tomáš Holan
Návrh změny zápisu VV z 9.1.2006, odstavec o jednání jménem federace. Text odstavce změnit na text :
„Jakákoliv komunikace osob, registrovaných v ČFK, s nadřazenými organizacemi domácí i zahraniční
scény ve smyslu jednání jménem ČFK, musí být předem projednána s VV.
Pokud se tak nestane a při následném jednání nedojde k oboustranné shodě s VV, má tento nárok se od
takových aktivit, včetně pozorností či darů, veřejně distancovat.
Pokud se jedná o jednání oddílového či soukromého charakteru, musí se konat pouze pod hlavičkou
organizátora bez patronátu ČFK.
VV má právo v případě porušení legislativních dokumentů ČFK či poškození jejího jména v rámci dobrých
mravů a etiky podniknout odpovídající kroky, směřující k nápravě situace a eventuálním sankcím,
prokáže-li se takové jednání včetně mimořádného odebrání patronátu. „
Tato formulace plně nahrazuje znění Usnesení ze zasedání VV ze dne 9.1.2006
Hlasování o návrhu změny textu dle zápisu výše.
• 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se; schváleno
Zvýšení příspěvků do ČFK
Miloslav Hotovec
Navrhuje zvýšit příspěvky členů do ČFK o určitou částku (cca 100,- až 200,- Kč). Finance vybrané ze
zvýšených příspěvků připadnou representaci.
Široká diskuze.
Závěr:

ČFK podporuje a chce podporovat representaci a váží si všech, kteří ČFK representují
Chybí však finanční zdroje na vyšší finanční podporu – je nutné je hledat
Návrh na zvýšení příspěvků není koncepčním řešením
Hledání finančních zdrojů neleží jen na ČFK, ale na všech členech – případné náměty a návrhy
předávat na VV
Pan Hotovec stáhl svůj návrh – o návrhu se tedy nehlasovalo.
-

MČR v Kendó
Roman Záhora
Prosba o nahlášení počtu účastníků na seminář, především na večerní párty do 18.3.2007
Prosba, zda někdo nemůže zapůjčit DVD s natočenými zápasy z ČR – pan Ozawa chce na večerní části
semináře provést hodnocení rozhodčích.
Změna systému hlasování na GS
Tomáš Berger
Navrhuje změnu systému hlasovaní na GS – váhu hlasu přizpůsobit počtu členů oddílu, kteří jsou
současně členy ČFK
(příklad: 1 hlasovací hlas zastupující 20 v ČFK registrovaných členů jednoho oddílu/klubu, tzn. 2 hlasy za
40 členů atd.).
Z diskuze: má to své opodstatnění.
Závěr: VV připraví revizi jednacího řádu dle návrhu výše.
Zpráva mandátové komise sloučené s návrhovou komisí.
Tomáš Holan přečetl zprávu mandátové komise.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Schválení zápisu z GS
Pavel Štěpán přečetl zápis z jednání GS pro rok 2007, zápis je závazný pro všechny zúčastněné.
Schválení zápisu z jednání GS.
• 9 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

Ukončení jednání GS
Ukončení jednání GS a poděkování zúčastněným. GS prohlášeno mandátovou komisí za platné a průběh
hlasování za řádný dle uvedené zprávy.
Generální shromáždění bylo ukončeno v 17:30 hodin
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Zapsal:

Ověřil:

Pavel Štěpán
NOZOMI Dojo Hradec Králové

Roman Záhora
NOZOMI Dojo Hradec Králové

