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Zaháieni (ío:íohodin)
Valná hromada (dále jen VH) ČeskéFederace

Kend

(dále jen

Črx; byla

zahájena v 1O:OO hodin.

Črr pověril v konnyi vyibor Črx (dále jen VV) Jindricha Ziegelheima, prezidenta ČFK,
VH zahájil a poděkoval:
1. VV za dosavadní odvedenou práci a
2. Pavlu Štěpánovi st. zavíce neŽ 1Oti letou práci vefunkci reditele Národního poháru kendo'

Predsedajícím VH
ktery7

Volba mandátové komise
Návrh: JíríLeligdon, Tomáš Hoffmann
. Schváleno
Zpráv a mandátové kom ise
Je prítomna nadpolovičnívětšina, 12 oddílťrz 1B.

Celkov počet mandátních hlasťr činí25 hlas

.

Mandátová komise prohlásila VH za usnášení schopnou.
V prípadě hlasování je v zápise uveden pouze v sledek. Počty hlas a časy jsou uvedeny Ve zprávě
mandátové komise.Ve zprávě mandátové komise jsou uvedeny i príchody a odchody a změny počtu
mandátních hlas v pr běhu VH.
. VH vzala zprávu mandátové komise na vědomí

Volba zapisovatele
Návrh: Pavel Štěpán st.
. Schváleno
Volba ově ovatele
Návrh: Roman Záhora
. Schváleno
Volba návrhové komise
Návrh: Michal Kolísek
. Schváleno
Schválen í p ítomnosti hostri
Prítomn1i 1 host, host byl predstaven.

.

Schváleno

Schválení programu Vatné hromady

.

črr

Schváleno
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Zprávy za uplynu!é období (10:25 hodin)
Zpráva VV o činnosti Črrzarok2016
Zprávu prednesl J indrich Ziegelheim
Součástív1iročnízprávy, ve formě jejich príloh, jsou:
- Zpráva o hospodarení
- Zpráva dozorcí komise
- Zpráva redítele Národního poháru
V rámci v1iročnízprávy Jindrich Ziegelheim prednesl vyhodnocení koncepce činnosti VV ČFK a prezidenta
Črr _ plnění dle koncepce prednesené na lonské VH.
. VH vzala zprávu o činnosti na vědomí
Zpráva VV ČFK o hospoda ení Črr za rok2o16
Zprávu prednesla Vlad'ka Jarošová
. Schváleno

Zpráva dozorč,íkomise Črr (DK) za rok 2016
Zprávu prednesl Filip Baumruk'
V rámci zprávy vznesla DK tri dotazy na VV
1

.

2.
3.

Črr.

Dotaz ke stavu vedoucíh o reprezentace kendo a jak se VV staví k tomu, Že stále není zvolen
kandidát.
Dotaz DK ke stavu webov ch stránek, které jiŽ měly byit aktualizované.
Dotaz DK ke stavu databáze Čugu.

odpovědi VV:
1. Jana Zieoelheimová: LetošníME kend zajistí Jana ve spolupráci s dalšímičleny VV cFK. Pokud
se nenape vhodnyí'kandidát, zatím se nikdo neprihlásil, nebude VV ČFK podporovatvyjezd na MS
v kendo v roce 2018.
VV na VH opět vyzval členskou základnu k prihláškám na nominaci vedoucího reprezentace, kteryi
by si následně k sobě sestavil realizační t m. VV nabízípomoc a predání zkušeností v začátku
práce vedoucího reprezentace.
2. Vlad'ka Jarošová: Nové webové stránky pripravil Jan Hora. Neodpovídaly však ani technicky ani
graf icky predstavám VV Črx. Stránky tedy prepracovala AlŽběta SirŮčková' Stránky jsou nyní
technicky a strukturálně pripravené. Čeká se jen na dokončenígrafiky, konkrétně na dodání
fotografií od člensk ch oddílŮ. Zatím nikdo nic neposlal. VV urguje dodání, aby se mohl projekt
dokončit.

3'ffi"*ovníčlenstvíaplaceníznámeksenicměnitnebude.

o Na

rovni sledování technick ch stupn je situace sloŽitá, ale v jednání. Nelze jednoduše
provést poŽadované ripravy vzhledem ke sledování technick ch stupn pro více budo.
Jsme jediná federace, které má více budo a databáze není pro tento zpťrsob navrŽena.
Nabízi se moŽnost rešenínapojením, m stkem, mezi databází Čugu a vznikajícím
webem Črr. Na něm by se sledovaly technické stupně.

.

VH zprávu dozorěí komise schválila

Zprávy byly na VH k dispozici v tištěnépodobě a budou umístěny na webu

VV ČFK.

ČeskáFederaceKend
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Návrhy
P ijetí oddílu oo

Črr

vv Črr prijal

Črr oddíl vŠsxUniverzita

Zlín. Jedná se o oddělení části kendo z jiŽ existujícíhooddílu
Tenshin Dojo. Vedoucím oddílu je Pavel Varacha, kteni oddíl predstavil a sdělil jeho vizi. Současně pozval
oddíly Črr na chystanyi podzimní turnaj kendo pro děti a dospělé do 1 ' kju. PredběŽn' termín je
oo

28.10.2017.

.

VH vzala informaci na vědomí

Návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018
Návrh prednesla Vladislava Jarošová'
Proběhla krátká diskuze. Z diskuze:
Pokud se vyšetríčástka za broŽuru iaid

reprezentaci dŽodo.

,

kterou by vytiskl sponzor, presune

se částka prioritně

na

Roman Záhora vznesl námitku na v ši príspěvku pro zahraniční stafty junior , která se stále sniŽuje,
prestoŽe juniorťr je stále více a více je i zahraničníchakcí, ktery7ch se učastní'
VV: Bohu Žel, zatím není z čeho poloŽku f inančně posílit. JestliŽe VV získá nějaké dalšíprostredky pro
mládeŽ v prťrběhu roku, prioritně je poskytne na tyto starty.

.

VH zprávu schválila

Návrh termínri konání VH 2018
Návrhy: prioritní termín 3.3.2018, náhradní 10.3.2018

o

VH vzala návrh termínťr na vědomí

Volné prezentace a diskuze
Žaanr1z oddílťrse nepríhlásil k osobní prezentaci své činnosti. Pokud oddíly predloŽily své zprávy v tištěné
podobě, jsou uloŽeny u VV ČFK.

Diskuse dle p ihlášek návrhové komisi

1.

Jméno: Roman

Záhora

Téma: Revize zkušebního ádu , čl.2.4

Po prednesení príspěvku (odeslán predem e-mailem na vedoucí oddílťt)a vyjádrení technického
komisare Tomáš Kyncla VH doporučuje VV ČFK provést kontrolu a prípadnou revizi ohledně
současnéflosplnění obou kritérií(minimální délka cvičenív měsících a minimální počet trénink ).
V návrhu bylo napr. splnění jednoho nebo druhého.

2.

Jméno: Pavel Štěpán st. Téma: Termíny akcí, plánování,kolize
Plánovat s většímpredstíhem. Dá se predpokládat, Že v budoucnu se akce budou prekry7vat (4 budo
ve federaci, nar stajícípočet akcí), je potreba se s tím naučit pracovat a prijmout to. D ležitéakce,
napr. školení rozhodčích,školenítrenér, doškolení a některé dalšíakce turnaje ad' plánovat
s většímpredstihem.
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Téma: Stanovení po adatelťr MČR kend

Jméno: Pavel Štěpán st.

Príspěvek vychází ze závěrucs 2o1 4|,...poradatel MČR kendo nebude pevně zakotven ve VŘ, ale
bude vŽdy projednáván na 3 roky dopredu na VH".
Vloni na VH stanoveno:
2017
2018
2019
2o2o

Kenshinkan, Fr1idek-Místek - klub souhlasí (Valsa)
Katsu bo Kenrikai, Praha - klub souhlasí (T. Berger)
Kagawa Kai, olomouc _ klub souhlasí (M. Trojek)
Nozomi Dojo + na 25. vyrocí cvičeníkendo v HK (R. Záhora)

Pavel Š.doporučuje VV Črr od príštíhoroku za adittento bod na trvalo do programu VH, do bodu
Návrhy. VV i VH všeobecně souhlasí' VV bude akceptovat.

4.

Jméno: Roman

Záhora

Téma: Pozvánka pro

v

běr CZreprezentace kendo na cvičenídoHK

Nabízíme vyuŽít pro prípravu na ME kend cvičenív HK, pondělí od 19:0O do 21:00 nebo extra cvičenío
sobotách. Ještě budou termíny B.4.2017 a 15'4.2017 od 10:OO do 1 1:30 hodin' Stačíse jen ohlásit u
Martina Fritze nebo Pavla Stěpána ml.

5.

Jméno: Roman

7áhora

Téma: Systém buč v Nozomi Dojo

Vzhledem ke trem bud a téměr 10O členn é základně v Nozomi Dojo není moŽné vést agendu,
administrativu, prípravy akcí, komunikaci mezi budo, komunikaci s ČFK a odpovědnost za rozvoj daného
budo pouze jedním člověkem . Zavedlijsme tedy systém buč
Jednotliví bučo mají odpovědnost za rozvoj daného budo a dalšízáleŽitosti v še vyjmenované. Vše je
v souladu se Stanovami Nozomi Dojo a Vnitrním rádem Nozomi Dojo.
Bučo jsou vedením Nozomi určeni jako primární osoby v komunikaci za dané budo vně i uvnitr oddílu'
.

Kendo bučo: Martin Fritz
laido bučo: Pavla Štěpánová
DŽodo buč : Pavel Tomeš
Kontakty na bučo najdete na webu Nozomi,

6.

Jméno: Tomáš

Kync!

Téma: Vnímání reprezentace iaido, cvičení,motivace

Tomáš Kyncl sdělil stav v reprezentaci iaído, nutnost učastnit se turnajťr, seminá , motivace a r stu
v konnosii a zpětného prínosu členťrreprezentace do oddílťra celé Črx. Apeloval na všechny oddíly
ohledně podpory reprezentace minimálně svojí učastína akcích.

7.

Jméno: Vlad'ka

Jarošová

Téma: 7krácení príspěvkti

V lonském roce nikdo nečerpal moŽnost zkrácení príspěvku, predloni pouze jeden. VV navrhuje na príští
VH zaradit do návrhťl zrušenítétomoŽnosti.

8.

Jméno: Vtad'ka

Jarošová

Téma: Náhradníci pro VV ČFK

Návrh na za azení bodu ,,Volba náhradníkťr do VV ČFK" na príštíVH.
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Jméno: Tomáš HoÍÍmann Téma: lnto z TMU
1.

2.
3.

Prověrit si spamy _ něco spadá do spamťr, nedojde pak na adresáty
Prosí o zaslání aktualizací e-mailov1ich adres
Facebook _ moŽnostzadat akce na FB, stačídát vědět

Závér
Schválení usnesení z jednání VH a zápisu
Pavel Štepán prečetl zápis z jednání YH. Zápis je závazny pro všechny zrjčastněné.
. VH usnesení azápis schválila

Závér a ukoněení jednání vH (a=25|
Ukončeníjednání VH

a

poděkování zučastněn m

funkcionárŮm ve federaci.

a

poděkování

VH prohlášena mandátovou komisí za platnou a prťrběh hlasování

za odváděnou práci

za ádn'

jednotliv1im

dle uvedené zprávy'

Valná hromada byla ukončena ve 14:25 hodin.
Tento zápis obsahuje 5 stran.

ověril dne: 5.3.2017

Zapsal dne: 4.3.2017
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Roman Záhora

Pavel Stěpán st.
Nozomi Dojo, z.s.

Ňá'o'i
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