Zápis z jednání Generálního shromáždění České Federace Kendó
1.3.2014, Praha

Zahájení jednání GS:
GS konané 1.3.2014 v sídle firmy ComAp v Praze byl Tomášem Jelenem zahájen v 9:12 hod. Po
krátkém uvítání a organizačních pokynech byla zahájena samotná schůze.
Schválení přítomnosti hostů
Hosté:
4 přítomní hosté
Hlasování o přítomnosti hostů:

schváleno (19-0-0)

Schválení návrhu programu jednání GS
Změny?:
NE
Hlasování o stávajícím znění navrženého programu GS:

schváleno (19-0-0)

Volba mandátové komise
Návrh:
T. Kyncl, M.T. Nguyen
Hlasování o složení komise:

schváleno (19-0-0)

Zpráva mandátové komise
Přítomných:
Zpráva MK:

Odložená zpráva MK:

19 delegátů ze 12 oddílů z celkového počtu 27 členských oddílů ČFK,
podle VŘ ČFK musí být přítomno nadpoloviční počet oddílů ČFK
MK musela konstatovat, že v 9:20hod GS není pro nedostatek hlasů
usnášeníschopné a proto musí počkat 1 hodinu, aby mohlo být GS
usnášeníschopné s menším počtem oddílů
za odloženou 1 hodinu se nic na počtu hlasů nezměnilo

Volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Volební a Návrhová komise 1členná – návrh: Karolína Luchesi
Zapisovatel – návrh:
Roman Záhora
Ověřovatel – návrh:
Ondřej Kašpar
Hlasování o všech najednou – odloženo po 10. hodině
Odložené hlasování o všech najednou:

schváleno (19-0-0)

Zprávy za uplynulé období:
Zpráva o hospodaření ČFK
Zprávu přednesla:
Vlaďka Jarošová (viz příloha „2013_rozpocet_uzaverka.xls“)
Rozpočet byl detailně komentován po jednotlivých položkách – bez připomínek a změn.
Hlasování o zprávě – odloženo po 10. hodině
Odložené hlasování o zprávě:
schváleno (19-0-0)
Zpráva dozorčí komise ČFK
Zprávu přednesl:
Hlasování o zprávě:

Filip Baumruk
schváleno (19-0-0)

(Zprávy, které nejsou předmětem schvalování GS, byly předány v písemné podobě účastníkům GS)

Návrhy:
Změna statutu členských oddílů :
SKBU Praha
Informaci podal: T.Jelen, který ji za VV tuto informaci obdržel (viz příloha „VV140209.pdf“)
Oddíl SKBU Hostivař předložil VV podklady pro převod členství v ČFK z oddílu SKBU Hostivař na
nový subjekt Shinbukan dojo o.s. Členská základna původního oddílu přechází plně na nový oddíl,
vedoucím Shinbukan dojo je Pavel Balvín. Všechny dokumenty nového oddílu jsou po formální stránce v
pořádku. VV převod členství schválil.
Nový název:
ShinBuKan Dojo o.s.
Hlasování o změně statutu člena + změna VŘ, sekce II:
schváleno (19-0-0)
Kenyukan Praha
Informaci podal: T.Jelen, který za VV tuto informaci obdržel, VV ji předjednal, info doplnil František
Pergler. Oddělení sportovního oddílu od obchodní značky KENYUKAN patřící
Vladimíru Hotovcovi, který ji zamýšlí v budoucnu více rozvíjet.
Nový název:
Jikishin Dojo, z.s.
Hlasování o změny stautu člena + změna VŘ, sekce II:
schváleno (19-0-0)
Aktualizace rozpočtu ČFK 2014
Návrh přednesla Vlaďka Jarošová (viz příloha „2014_rozpocet_revize_VV.xls“)
Rozpočet byl detailně komentován po jednotlivých položkách – bez připomínek a změn.
Návrhy na změny:
Rozpuštění přebytku 47.400,- do jiných položek
1) částka 10.200,- automaticky alokována na „Dotace do oddílů“ (což jsou zpětné finanční
bonusy oddílům, jejich členové se podílejí nějakou funkcí na organizaci ČFK a které nyní při
používání databáze ČUBU nelze započíst proti platbám členských příspěvků těchto oddílů)
2) navýšení fondu Zahraniční starty juniorů z původních 14.000,- →
… na návrh podaný T.Kynclem ... navýšení o 40.000,- na celkových 54.000,3) „Fond podpory a rozvoje členské základny“ navýšen z původních 0,- na 3.000,4) zbytek ve výši 4.400,- připadne Reprezentaci Kendo
Hlasování, připomínkování a změny - odloženo po 10. hodině
Odložené hlasování o rozpočtu 2014 jako celku po změnách:
schváleno (19-0-0)
Návrh rozpočtu 2015
Návrh přednesla Vlaďka Jarošová (viz příloha „2015_rozpocet_navrh_VV.xls“)
Rozpočet byl detailně komentován po jednotlivých položkách – bez připomínek a změn.
Hlasování, připomínkování a změny - odloženo po 10. hodině
Odložené hlasování:
schváleno (19-0-0)
Návrhy revize sekcí VŘ ČFK
1) Návrh na změnu VŘ v sekci II – Členské oddíly ČFK ... předložil Tomáš Jelen (za VV)
Znění návrhu změny (viz příloha „2_cl_odd_rev2014_VV.doc“)
a) Doplnění věty do kap. 4 Evidence, za větu 1: „Tito zástupci musí být registrovanými
členy oddílu v ČFK.“
b) Přejmenování oddílu SKBU Hostivař na ShinBuKan Dojo o.s. (viz výše již projednaný
bod)
c) Přejmenování oddílu Kenyukan na Jikishin Dojo z.s. (viz výše již projednaný bod)
Hlasování o změnách jako celku:
schváleno (19-0-0)
2) Návrh na změnu VŘ v sekci VII – Soutěžní řád ČFK ... předložil Pavel Štěpán st.
Znění návrhu změny (viz příloha „7_sr_navrh změna_stp.doc“)

a) Změna věkových kategorií v kap. 2 Kategorie:
Starší žáci: do 13 let včetně (pův. do 12)
Dorostenci: zrušeni (pův. do 15 let)
Junioři: 14 – 17 let včetně (pův. 16-18 let)
b) Změna znění textu tamtéž:
„Závodníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle ročníku. Pro kategorie do 1.kjú
dle aktuálního stavu k okamžiku zahájení turnaje.“
Hlasování o změnách jako celku:
schváleno (19-0-0)
Oběd 11:56 – 12:34 hod
3) Návrh na změnu VŘ v sekci I – Všeobecný řád ČFK ... předložil Ondřej Kašpar (za DK)
Doplněna nová kap. 4.7 Vyúčtování dotací ČFK
„Všechny osoby, které čerpají prostředky ČFK, jsou povinny nejpozději do 1 měsíce od ukončení
čerpání dotace předložit VV zprávu o jejich čerpání společně s kompletními účetními doklady.“
Hlasování o změně:
schváleno (18-0-0)
Data konání GS 2015
Návrhy konání příštího GS 2015: 7.3.2015, 21.2.2015
Hlasování o datu 21.2.2015:

schváleno (14-3-1)

Volby:
Volba výkonného výboru ČFK
Prohlášení VV (ústy prezidenta ČFK Tomáše Jelena): Všichni stávající členové projevili zájem dále
pokračovat v práci. TJ za sebe vyjádřil názor, že je potřeba s ohledem k narůstající administrativní zátěži
rozšířit VV z nynějších 3 na alespoň 5 členů – navrhl přibrat Technického komisaře a „Víceprezidenta pro
mládež“.
Stávající složení:
Tomáš Jelen - Prezident
Pavel Balvín - Tajemník/sekretář
Vlaďka Jarošová - Hospodář
Nové návrhy:
nejsou
Hlasovat o VV jako celku?:
schváleno (18-0-0)
Hlasování o všech najednou:
schváleno (18-0-0)
Volba dozorčí komise
Stávající složení:
Nové návrhy:
Hlasovat o všech jako o celku:
Hlasování o všech najednou:

Filip Baumruk, Roman Záhora, Ondřej Kašpar
nejsou
schváleno (18-0-0)
schváleno (18-0-0)

Návrh kandidátů na technického komisaře a technicko-metodický úsek
Stávající TK:
Tomáš Kyncl
Nové návrhy TK:
nejsou
Stávající TMÚ:
Vladimír Hyndrák, Michal Kolísek, Pavla Štěpánová, Petr Březina
Nové návrhy TMÚ:
nejsou
GS výše uvedené kandidáty doporučuje VV ke jmenování na další období.

Volné prezentace a diskuse:
Prezentace oddílů

Vyhrazený čas 30minut na prezentace jednotlivých oddílů v pořadí dle jejich přihlášek podaných
návrhové komisi v průběhu dne – nikdo nepožádal o čas k prezentaci.
Diskuse
Podle přihlášek podaných Návrhové komisi v tomto pořadí:
1) MČR –pravidelné střídání pořadatelů
(návrh podal Pavel Štěpán st., Ředitel NP kendo)
Citace:
Navrhuji pravidelné střídání pořadatelů MČR. Termín MČR je daný Soutěžním řádem a při
pravidelném střídání bude mít pořadatel dostatek času na přípravu. Jako pořadatele navrhuji jen
oddíly, které pořádají Národní poháry kendó (jednak si to zaslouží a jednak mají zkušenosti).
Střídání, počínaje letoškem:
2014: Seishinkan Brno,
2015: Sandómon Praha,
2016: Nozomi Dojo Hradec Králové,
2017: Kenshinkan Frýdek-Místek,
2018: Kacubó Kenrikai Praha
Atd.
Zatím ne do Vnitřního řádu, ale pokud to projde, navrhuji se tím řídit a na příštím GS to mohu připravit
do soutěžního řádu, bod P1/5.
Reakce:
Návrh jako takový je akceptován.
Nebude pevně zakotven ve VŘ, ale bude vždy projednáváno na GS – k tomuto V. Hyndrák navrhl
plánovat jen na 3 roky dopředu.
2014: Seishinkan Brno,
… již probíhá
2015: Sandómon Praha,
... souhlasí s pořadatelstvím
2016: Nozomi Dojo Hradec Králové,
... souhlasí s pořadatelstvím
2017: Kenshinkan Frýdek-Místek,
... souhlasí s pořadatelstvím
2018: ?
… místo konání bude naplánován na GS 2015
2) Dodržování termínů
(apel podal Pavel Štěpán st., Ředitel NP kendo)
Citace:
Žádám ředitele turnajů, aby pro turnaje NP dodržovali termíny. Viz Soutěžní řád, bod P1/5, odstavec
a) Vyhlášení turnajů, započítávaných do NP:
„… nejméně 2 měsíce před jejich konáním jsou pořadatelským oddílem nahlášeny propozice a
pozvánka řediteli NP. Po schválení pořadatelský oddíl zabezpečí rozeslání pozvánky a propozic
členským oddílům prostřednictvím TMÚ, a to nejméně 1 měsíc před jejich konáním.“
3) Zápisy výsledků z NP kendó
(apel podal Pavel Štěpán st., Ředitel NP kendo)
Citace:
Žádám oddíly, které pořádají Národní poháry kendó, aby pro zápis využívali excelový soubor, který je
přílohou Soutěžního řádu a je přístupný z oficiálního webu ČFK. Na GS 2013 jsme si to odsouhlasili,
ale neděje se tak (jsou výjimky, těm patří pochvala ).
Soubor ze startovní listiny připraví rozlosování do poolů, je možné nadefinovat jeden nebo dva pooly, vytvoří
rozpis pro zápis, jsou přiloženy pavouci pro KO a předpřipraven formát zápisu.
4) Podpora dětí z ostatních oddílů
(podal Jan Vebersik, Nozomi Dojo)
Apel na ostatní oddíly, aby zvýšily počet svých dětských členů.
Následovala krátká věcká diskuze a výměna informací a zkušeností o náborech, propagaci, atd.
5) Databáze ČFK
(informaci podal Tomáš Kyncl, Technický komisař ČFK)
Seznámil přítomné o zavedené databázi ČUBU a její funkci.

Závěr:
Schválení zpráv a usnesení z jednání GS
Hlasování:

Ukončení jednání GS:
GS bylo Tomášem Jelenem ukončeno ve 14:13 hod.

Zápis provedl:
Roman Záhora

…......................................................

Zápis ověřil:
Ondřej Kašpar

…......................................................

schváleno (18-0-0)

