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Zaháieni=
Generální shromáŽdění (dále jen GS) ČeskéFederace Kendó (dále jen

Črr1oyto

zahájeno v 9:26 hod.

Schvá!ení přítomnosti hostů
Přítomno 0 hostů.

Schválení návrhu programu jednání GS

K předloŽenému programu jednání byly podány následující návrhy na změny nebo doplnění:
1. ,,ME Naginata v

Čn - prezentace stavu" přesunuta zabod ,,Zpráva TMÚ'.

2.,,Návrh NozomiDojo na úpravu členských příspěvků" zařazenzabod,,Návrh Vnitřnířád ČFK _revize''.

3' ,,Zpráva ředitele NP" zařazena zabod ,,Zpráva TMÚ-, před bod ,,ME Naginata v ČR - prezentace stavu".
4. ,,Zpráva komise rozhodčích" zařazena za bod ,,Zpráva ředitele NP", před bod ,,ME Naginata v ČR -

prezentace stavu".

.

GS upravený a doplněný program schválilo

Volba mandátové komise
Byl předloŽen návrh na sloŽení mandátové komise ve sloŽeníAleš Valta.
. GS mandátovou komisischválilo
Zpráv a mandátové kom ise
Mandátová komise prohlásila GS za usnášeníschopné.
Počet mandátních hlasů je 28.
V případě hlasováníje v zápise uveden pouze výsledek. Počty hlasů jsou uvedeny ve zprávě mandátové
komise' Ve zprávě mandátové komise jsou uvedeny i příchody a odchody a změny počtu mandátních
hlasů v průběhu GS.
. GS vzalo zprávu mandátové komise na vědomí

Volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Návrhová komise: Jaroslav Čuřík,Aleš Valta
Zapisovatel: Pavel Štěpán
ověřovatel: Roman Záhora, Filip Baumruk
Hlasovalo se o všech třech nominacích najednou.
o GS návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele schválilo

Zprávy za uplynulé období:
Zprávao činnosti ěFKza rok2011

Zprávu o činnosti ČFKza rok2011 přednesl prezident ČFK Tomáš Jelen. Zpráva byla k dispozici
v tištěné podobě.
GS vzalo zprávu na vědomí

i

.
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Zpráv a vedoucích reprezentací
Zprávu přednesl Tomáš Jelen
Zprávu přednesl Tomáš Kyncl
laidó
Zpráva nebyla přednesena
Jodó
Naginatadó Zprávu přednesl Petr Kostolník
. GS vzalo zprávy na vědomí
Kendó

Zprávao hospodaření Čpx zarok2011
podobě.
Zprávu o hospodaření za rok2011 přednesla Vlad'ka Jarošová. Zpráva byla k dispozici i v tištěné
Dozorčíkomise doporučila GS zprávu ke schválení
. GS zprávu o hospodařeníschválilo
Zprávadozorěí komise Črx(or)

Zprávu dozorčíkomise předn-ešl Fílip Baumruk' Ze zprávy vznikl poŽadavek na VV ke zveřejňování zpráv
výkonného výboru na webu Črr a žveřejnění kontaktů ná eleny DK na webu ČFK. Zpráva byla k dispozici
i v tištěné podobě.
. GS zprávu dozorčíkomise schválilo

Zpráva technického komisaře (TK)
Zbrávu technického komisaře přednesl Tomáš Kyncl. Zpráva byla k dispozici i v tištěné podobě.
. GS vzalo zprávu na vědomí

Zprávatechnicko-metodického úseku (TM Ú)

Zprávu TMÚ přednesl Michal Kolísek.
. GS vzalo zprávu na vědomí

Zprávaředitele Národního poháru čR rendó

Zprávu přednesl Pavel Štěpán st. Zpráva byla k dispozici
o GS vzalo zprávu na vědomí

iv

tištěné podobě.

Zpráv a kom ise rozhoděích
Zprávu před nesl Tomáš Berger.
o GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva ME Naginata v ČR - prezentace stavu
Zprávu přednesl Martin Kadleček.
Pořadatelem akce je Naginata Gorenkai. Termín konání akce 9.-'t 1 . listopadu 2012
Prosba pořadatelů o poňoc s personálním obsazením organizace (potřeba dalších10-15 osob).
. GS vzalo zprávu na vědomí

Návrhy:
Návrh ředitele NP - DodrŽování termínů
Pořádající oddíly ma1í za povinnost předběŽné propozice NP a MČR konzultovat minimálně 2 měsíce před
jejich kónánim s reoiietem NP. Pozvánku s propozicemi mají pořádajícíoddílyodesÍlat minimálně jeden
měsíc před konáním.Žáaám o dodrŽovánítěchto termínů.
Viz Příioha 1: Pravidla národního poháru Kendó, bod P115. Vyhlášeníturnajů započítávaných do NP.
. GS návrh vzalo na vědomí
Návrh ředitele NP - Termíny akcí

VloŽit nový bod do Vnitřního řádu ČFK _ sekce Vll (SoutěŽní řád)

Kendó

-

Příloha 1: Pravidla národního poháru

Nový bod b. článku P115:
ČeskáFederaceKend
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GS na období
Termín konání uČn a pno pořadatet bude na návrh ředitete NP projednán a schválen na
í
ho
roku.
ářn
nd
ná sled uj ícího kale
Stávající bod b. bude změněn na bod c.

o

GS návrh schválilo

Návrh rozpočtu ČFK na rok2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesla Vlad'ka Jarošová'
V průběhu diskuze o rozpočtu byly předloŽeny následující návrhy na úpravu či doplnění:

1.
2.

pořádání ME
P. Kostolník přednesl návrh na navýšeníčástkyRepre Naginata s ohledem na
z 10000 Kč na 21000 KČ.
(příprava) do
J. Cílek přednesl návrh na sloučenípoloŽek Repre Kendo (výjezd) a Repre kendó
jedné, Repre kendó.

Po rozsáhlé diskuzi byly oba návrhy začleněny do rozpočtu ČFK roku 2012.
Navrhované změny v rozpočtu:

Původní

Položka rozpočtu

Repre
Řeore
Reore
Reore

Naqinata
Kendo - Příprava 2012 za podmínky
Kendo _ VÝiezd MS Kendó 2012

10 000,12 000,-

48 000,-

Kendo

Změněná
21 000,0,0,-

60 000,-

Proběhlo hlasování o návrhu rozpoČtu na rok 2012 s výše popsanými změnami'
. GS návrh rozpočtu schválilo

Návrh rozpočtu ČrK na rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesla Vlad'ka Jarošová.
Proběhlo ňlasovánío návrhu rozpočtu na rok 2013beze změn'
. GS návrh rozpočtu schválilo
Návrh - Vnitřní řád ČFK - revize: návrh W na změnu JŘ (sekce V Vnitřního řádu)
Výkonný výbor navrhuje doplnit souČasnéznění bodu 6 na následují formulac
oá óoetl aenů, poote t<tererro je stanoven-Počet zástupců oddílu na GS, se započítávajíČlenovéoddílu,
Črx a za néžbyly uhrazeny příspěvky nejpozději do 2B.2.
r"r,dr1z údaje byly nahlášeny dó evidence
v daném roce.
. GS návrh schválilo

Návrh Nozomi Dojo na úpravu ělenských příspěvků
Návrh přednesl Roman Záhora.
Členský příspěvek nově registrovaných členů,kteří se hlásí do CFK po 1'9., bude sníŽen takto:
u dospělých na 2B0 Kč'
u juniorů na 130 Kč'
u dětí na 100 Kč.
Výše zmíněná formulace bude vloŽena do Vnitřního řádu příslušnésekce.
Uíedenéceny jsou bez registračníhopoplatku, kteý se platí v nezměněné podobě'
Pravidlo platíjiŽ od letošníhoroku.
. GS návrh schválilo

Návrh data GS 2013
Výkonný výbor navrhuje tyto termíny příštíhoGS:
Česká Federace
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30.3.201 3 (alternativa)

o

GS návrh schválilo

Volby:
Votba výkonného výboru ČFK
odstupující výkonný výbor kandiduje na dalšívolební období ve stejném složení.
Nebyly podány Žádnéjiné protikandidatury.
Návrh na volbu výkonného výboru jako celku.
. GS návrh přijalo

Volba výkonného výboru ve složeníTomášJelen, Pavel Balvín, Vlad'ka Jarošová'

.

GS návrh přijalo

Volba dozorěí komise
Dozorčíkomise na dalšívolební obdobíje navrŽena ve sloŽení Filip Baumruk, ondřej Kašpar, Roman
Záhora.
Návrh na volbu dozorčíkomise jako celku'
. GS návrh přijalo

Volba dozorčíkomise ve sloŽení Filip Baumruk, ondřej Kašpar, Roman Záhora.

.

GS návrh přijalo

Návrh kandidáta na technického komisaře
GS navrhuje výkonnému výboru jmenovat do funkce technického komisaře Tomáše Kyncla.
. GS návrh přijalo
Návrh kandidátů technicko-metodického úseku
GS navrhuje výkonnému výboru jmenovat do funkce technicko-metodického úseku Pavlu Štěpánovou,
Michala Kolíska, Vladislava Hyndráka, Petra Březinu.
TMÚ vybere ze svého středu svého předsedu.
o GS návrh přijalo

Volné prezentace a diskuze:
Zprávy oddílů

Vyhražený čas 30 minut na prezentace oddílůdle jejich přihlášek návrhové komisi v průběhu dne.
K prezentacím se přihlásily 2 oddíly:
Kacubó Kenrikai, zprávu přednesl Tomáš Berger'
San Dó Mon, zprávu předneslJan Cílek.

.

GS vzalo zprávy na vědomí

Diskuse dle přihIášek návrhové komisi
Do diskuze bylo předáno 11 příspěvků.

1'

'"n Í''"[r"uod e-mailové adresy ČFK (sfLúzemail.ce) pod doménu czech-kendo.cz;

b.

konsolidace kontaktů a distribuČních listů
Česká Federace

Strana 4 (celkem 6)

Ěeslá Íedetace l(endó
Dvořišťská 1244' 1s8 00 Praha 9

-

Tel.:

Kyje

+420737 444231

E-mail: info@czech-kendo.cz

WWW:

www.czech-kendo.cz

Z diskuze: Jan Cílek svolá schůzku k této problematice, přizve Jiřího Vágnera z Ňozomi
Dojo (techn ické provedení).

2'

Jan Cílek
a. Týmy na MČRne tříčlenné,ale pětičlenn jak
tří-, tak pětičlenné týmy. Záležína dohodě
Z dis-kuze: soutěŽní řád umoŽňuje vyhlásit

b'
c.

ředitele NP a pořadatele.
Start v týmu na luČR ne za oddíl, ale za příslušnost
jiný oddíl'
Z diskuze: ZávodniksoutěŽí za oddíl, jehož je členem. Není moŽné soutěžit za
pokud neníjeho členem.
Zviditelnění výsledků na webových stránkách
Nebylo diskutováno

3.

Pavel Štěpán
a. Formuláře pro výsledky - předávat ve formátu, který byl odsouhlasen jako příloha
soutěŽního řádu
Formulář lze nyní najít jako přílohu SoutěŽního řádu (Sekce Vll)' Bude zveřejněn i
samostatně v Ďokumeňteclt na stránkách Črr - zajistí web master.

4.

Roman Záhora
a. Dotaz na oddíly s dětmi a juniory
i. Nahlásit předpokládané výjezdy do zahraničí
ii. Nahlásit předběŽný zájem o účastna turnaji Kojika Cup
Z diskuze: R. Záhora pošle na oddíly e-mail s tímto poŽadavkem (některé ,,dětské"
ou;twz.GS odešly nebo nebyly přítomny). oddíly s mládežídajíodpověd'
obratem.

5.

Vlad'ka Jarošová

a.

Má smysl vést příznivce a vybírat 50 Kč?
Z diskuze: Ano má, pokud ouoou příznivci registrováni u Čuau. V tomto případě však
rr'tlsipratit registraónípoplatek'10o Kč. Dalšísmyslto má pro oddíly přizískávánídotací
od obcí.

Z diskuze vyplynul návrh na zvýšenípříspěvků za příznivce z 50 Kč na 100 Kč'
o GS návrh přijalo

6.

7.

JiříVágner

a.

Nabízí svoji programátorskou kapacitu k vývoření databáze členůtak, aby byla lépe

pouŽitelná (filtry, výstupy)
Z diskuze: Ť' xýnci buáá'organizovat tento projekt - rozešle jiŽ hotovou analýzu, svolá
schůzku a rozn'oone, po širšídiskuziclenů projektu, o tom, zda se pustíme do vlastní
databáze, nebo vyuŽijeme nabídku Čugu.

Michal Kolísek

a'

b.

Návrh termínu pro školenítrenérůTlll- 9. června2012
Z diskuze: Zástupci oddílůnebyli schopni jednoznačně stanovit vhodný termín. M. Kolísek
proto nařrrne termín ve druhé polovině roku a rozešle na oddíly.
Doškolenítrenérů- ročně nebo jednou za dva roky?
Z diskuze:jednou za dva rokY.

B.

Tomáš Jelen

9.

Jan Cílek
a' Manuál pro pojistné udÉlosti a pojištění
Z diskuze: je na webu ČFK, M. Kolísek ještě vypíchne důleŽitébody.

a' Črx ma k dispozici 12bógu

pro mládeŽ, která budou k zapůjčení.

Česká Federace
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10. Jakub Šmerda

a.

Na GS nečístzprávy,jen je rozeslat předem e-mailem a na GS jen hlasování
Z diskuze: Nelze. Zprávy, které GS schvaluje, se musí přečíst. ostatní zprávy je
doporučeno nečístcelé, ale vypíchnout jen důležitéa zajímavébody.

11. Tomáš Kyncl

a'

Zpráva o stavu

Čsrv ve

vztahu k ČUBU

'12. Tomáš Kyncl

a.

lnformoval o aktuálním stavu nutnosti sportovních lékařských prohlídek.

Návrh ředitele NP - termín a pořadatel MČR kendó na rok 2013.
Na základě výše schváleného návrhu doplnění SoutěŽního řádu přednesl ředitel NP návrh na termín
konání a pořadatele MČR kendó 2013.
Termín: 17.3.2013
Pořadatel: Nozomi Dojo, Hradec Králové
. GS návrh schválilo

Schválení zpráv a usnesení z jednání GS
Schválení zápisu GS
Pavel Štěpán přečetl zápis zjednání GS pro rok 201 2, zápis je závazný pro všechny zúčastněné.
. GS schválilo zápis zjednání GS pro rok2012.

Závér a ukončeníjednání GS:
Ukončeníjednání GS a poděkování zÚčastněným.
GS prohlášeno mandátovou komisí zaplalné a průběh hlasování zařádný dle uvedené zprávy.
Generální shromážděníbylo ukončeno v 17:16 hodin.
Tento zápis obsahuje 6 stran.

Zapsal:3.3.2012

)urrlfu;,

Pavel Stěpán- uJ
Nozomi Dojo, Hradec Králové
-

Česká Federace
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