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Zapis z jednani Generalniho shromazdeni konaneho dne 5.3.201 1, Praha
Zasedaci mistnost fy ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9
Poznamka uvodem:
V pi'ipade hlasovanf je v zapise uveden pouze vysledek. Pocty hlasu jsou uvedeny ve zprave mandatove
komise. Ve zprave mandatove komise jsou uvedeny i pi'fchody a odchody a zmeny poctu mandatnfch
hlasu v prubehu GS.

Zahajeni:
Generalni shromazdeni (dale jen GS) Geske Federace Kend6 (dale jen CFK) bylo zahajeno v 9:35 hod.
Schvaleni pritomnosti hostu
Pi'ftomni 2 haste.
• GS pi'itomnost hostu schvalilo
Schvaleni navrhu programu jednani GS
1. Hlasovanf k navrhu programu GS probehlo na zaklade pi'edlozeneho pfsemneho zaznamu
• GS navrh program schvalilo
Volba mandatove komise
Byl pi'edlozen navrh na slozeni mandatove komise ve slozeni Ondi'ej Svare a Michal Suchy
• GS mandatovou komisi schvalilo
Zprava mandatove komise
Mandatova komise prohlasila GS za usnaseni schopne. Pocty mandatnich hlasu jsou ve zprave
mandatove komise.
• GS vzalo zpravu mandatove komise na vedomf
Volba navrhove komise, zapisovatele a ovefovatele
Navrhova komise: Pavel Tomes
Zapisovatel: Pavel Stepan
Ovei'ovatel: Roman Zahara
Hlasovalo se o vsech tl'ech nominacich najednou
• GS navrhovou komisi, zapisovatele a ovel'ovatele schvalilo

Zpravy za uplynule obdobi:
Zprava o cinnosti CFK za rok 2010
Zpravu o cinnosti CFK za rok 201O pl'ednesl president CFK Tomas Jelen.
• GS vzalo zpravu na vedomi
Zprava o hospodareni CFK
Zpravu o hospodai'enf za rok 2010 pl'ednesla Vlad'ka Jarosova.
Dozorcf komise doporucila GS zpravu ke schvalenf
• GS zpravu o hospodal'enf schvalilo
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Zprávadozorěí komise črr (ox)
Zprávu dozorčíkomisepřednesl Filip Baumruk
. GS zprávu o dozorčíkomiseschválilo
Zpráv a tech nického komisaře (TK)
Zpráv u tech n ického komisa ře před nesl TomáŠ Kyncl.

.

GS vzalo zprávu na vědomí

Zprávatech nicko-metod ického úseku (TMÚ)
Zprávu TMÚ přednesl Michal Kolísek.
GS vzalo zprávu na vědomí

.

Zpráv a vedoucích repreze ntací

Kendó
laidÓ
JodÓ

Naginatadó

o

Zprávu přednesl Tomáš Kyncl
Zprávu předneslTomáš Kyncl
Zprávu přednesl Pavel Balvín
Micnat

Stybor

- nebyl přítomen, zpráva nebyla přednesena

GS vzalo zprávy na vědomí

Zpráva ředitele Národního poháru
Zprávu přednesl Pavel Štěpán st.
GS vzalo zprávu na vědomí

čR kendó

.

Zpráva komise rozhodčích
Zprávu přednesl Jan Cílek
. GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva PR manaŽera
PŘ manaŽer Martin Kadleěek nebyl přítomen.Zpráva nebyla přednesena.
Prezentace zpráv oddílů(max. 2 min / oddíl)
Zprávy oddílůbyly předneseny zúěastněnýmizástupci oddílůCFK'
GS vzalo zprávy na vědomí

.

Tomáš Jelen přednesl návrh na dopInění programu o následující dva body
1. Žaoost oddílu Fudoshinkai Písek o ukončenÍčlenstvív CFK
2. Účast zástupce Črx na generálním shromáŽdění EKF 5.5.2011 ve Gdyni
. GS návrh doplnění programu o oba body schválilo

ěrr

UkončeníěIenství v oddílu Fudoshinkai Písek v
Výkonný výbor projednal písemnou Žádost oddílu Fudoshinkai Písek o ukončeníčlenstvívČrrc. Ukončení
členstvíWdoporuÓuje.

.

GS schválilo ukončeníělenství Fudoshinkai Písek V ČFK

Návrhy:
Návrh výkonného výboru

črK na

přijetí oddílu Kensei ao

Čpx

Byla přednesena zpráva oddílu Kensei a zprávy garantů
Zprávu oddílu přednesl Tomáš Kyncl.
ŽbiÁrigarantů přednesl Pavel Bálvín za SKBU Hostivař a Roman Záhora za Nozomi Dojo Hradec
Králové.

Výkonný výbor, po splněnívšech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl oo
Česká Federace
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GS přijetí oddílu oo Črx schváli|o

Přijetím oddílu Kensei oo

Črx přibyly

2 platné mandátnÍ hlasy.

Návrh výkonného výboru črK na přijetí oddílu Shikukai Praha oo Črx
Byla přeánesena zpráva oddÍlu Shikukai Praha azprávy garantů.
Zprávu oddílu přednesl David Vlk.
Zprávu garantú přednesl Michal Kolísek za Shinbukan Vyškov a Jiří Leligdon za Budó Plzeň
Výkonný výbor navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK i přesto, Že oddíl nesplnil povinnost uspořádat
seminář.

Před schvalováním proběhla krátká diskuze.
Poznámka : Důvodem nesplnění povinnosti uspořádat před přijetím oo Čpr seminář bylo naplněnÍ
programového kalendáře Črr jinými akcemi. Po zaručenísegaranta Michala Kolíska ze Shinbukanu
Vyškov, Že se seminář bude konat v květnu t.r. GS souhlasilo s udělením výjimky.
. GS přijetÍ oddílu oo Črr schválilo
PřijetÍm oddÍlu Shikukai Praha do

Črx prioyt

1 platný mandátní hlas.

Návrh dvou variantních termínůGS 2012
Návrh přednesl Tomáš Jelen
Návrh: plánovat termín Gs ČFK s ročnímpředstihem, a to ve dvou variantních termínech pro rok2012.
1. termín: 3.3.2012
2. termín: 17.3'2012

.

GS návrh schválilo

na zakotvení termínu ptatby příspěvků oo črx do 28.2' v příslušnémroce
Návrh přednesl Tomáš Jelen
Závér: Ve vnitřním řádu bude zakotven konečný termín zasláníevidenčníchúdajůčlenůa zaplacení
poplatků za členy oddílu do konce ledna v příslušnémroce.
. GS návrh schválilo

Návrh

W

W o účastizástupcůčrr na generálním shromáŽdění EKF 5.5.2011 ve Gdyni
Návrh přednesl Tomáš Jelen
Návrh: W navrhuje vyslat jednoho delegáta Črrc na GS EKF za podmínky hrazení finančníchvýdajů do
výŠečástky 3500'- Kč.
. GS návrh schválilo
Návrh

Návrh VV rozpočtu črx na rok 2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 přednesla Vlad'ka Jarošová'

V průběhu diskuze o rozpočtu byl předloŽen Janem CÍlkem návrh na vytvoření nové poloŽky v rozpočtu na
vytvářenÍ rezervy reprezentace kendÓ pro dalŠíroky. Proběhla široká diskuze.
. GS návrh neschválilo
Navrhované změny v rozpočtu

ffiné

literatury TMÚ z 2000,- Kč na
Na\^7Št oo1oŽk1l zahraničnístarty ]uniorů z 10000'- Kč na 12500'- Kč

ffiadyna
Qnížiínnlnžk,, a^t""om-i.ár.clníáh školenírozhodčÍch z 10000'-Kč na 9000,- Kč
'

ereoytet< ve výši 6589,- Kč rozdělit následovně:

1) Doiace mezinárodních ŠkolenÍrozhodčíchiaidÓ
2) Rezerva ... 3089,_ Kč

"' 3500'- Kč

Proběhlo hlasovánío návrhu rozpočtu na rok 2O11 s výše popsanými změnami:
Česká Federace
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GS návrh rozpočtu schválilo

W - norný vtastnichý modet akce Pražslcý pohár Kendó Torua Gigy
Návrh přednesl Tomáš Jelen
cS je óreoxládán ke schválení nový model řízeni avlastnictví akce PraŽský pohár Kendó Torua Gigy.
úodet'preopokládá tříčlennouRadů TGc, která bude nést nejvyšŠíodpovědnost za akci a bude mít
je nalezení ředitele akce, schválení
ve věci akcá nejvyŠšírozhodovací pravomoci. odpovědností rady
rady
TGC a hlasovací pravomoci
SloŽení
rámciakce.
rozhodnutív
t<óncepce akceá dalšíklíčová
jsou
následujÍcí:
ieiích ělenů
Zástuóce Českéfe_derace Kendó, váha hlasu 50%
Zástupce Kacubó Kenrikai, váha hlasu 25%
Zástupce Sandómon, váha hlasu 25%
jedná o převedení
Stejným dílám (50/25 t25To) bude dělen hospodářský výsledek akce. Fakticky se
je
subjektem,
suverénním
Rada
a
SandÓmon'
50Ý" podílu na ákci z ČFK na oddíly Kacubó Kenrikai
ČFK'
organu
Žádného
který'nebude nadá|e podléhat rozh-odnutí
GS návrh schválilo
Návrh

'o'
o
o

.

Návrh technického komisaře: Revize Zkušebníhořádu _ změna registračních formulářů zkoušek.
Návrh přednesl Tomáš Kyncl.
Jan Cilek přednesl protinávrh ve znění: nezabývat se návrhem Tomáše Kyncla a přednesl svůj návrh na
revizi zkušebního řádu.

Hlasovánío dokončenínávrhu Revize Zkušebního řádu předneseného Tomášem Kynclem
o Hlasování bylo prohlášenéza zmateěné
Proběhlo hlasování o tom, zda se zabývat nejprve návrhem Tomáše Kyncla.
GS návrh schválilo

.

Následovala diskuze k návrhu Tomáše Kyncla. Navrhované Úpravy byly přímo zaznamenávány do
dokumentu Zkušební řád. Byly zapracovány i některé návrhy od Jana Cílka.
Pozn.'. odstavce v bodu 2 budou očíslovány dodatečně.

V průběhu diskuze proběhlo hlasovánío vyškrtnutívěty o povinnosti uspořádat před zkouškami seminář.
. GS návrh neschválilo = věta zůstává v platnosti
Po diskuzi následovalo hlasováník navrŽeným změnám
GS návrh změn ve Zkušebním řádu schválilo

.

Jan Cílek svůj protinávrh stáhl.
Tomáš Jelen podal návrh GS ohledně celkové revize Zkušebního řádu a navrhuje GS uloŽit technickému
komisaři, ve spolupráci s vedoucÍmi oddílů, vypracovat reviziZkušebního řádu.
GS návrh schválilo

.

Návrh ředitete NP: Revize Soutěžního řádu
Návrh přednesl Pavel Štěpán st.
Ravet štcpan rozdělil návrhy na dva okruhy, o kterých se bude hlasovat samostatně
pro Národni
Návrh í: Sjednocení názvu pro Národní pohár ČR kendó, Úprava kategorií, závodníformulář
pohár ČR kendó.

přímo do dokumentu'
Proběhlo hlasování o návrhu a zapracovaných změnách, které byly zapsány
GS návrh schválilo

.

Návrh 2: pozice cizinců v Národním poháru kendÓ

Česká Federace
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Návrh přednesl Pavel Štěpán
GS návrh změn neschválilo

.

Tomáš Berger přednesl protínávrh' Protinávrh byl zapracován přímo do příslušnéhodokumentu.
GS protinávrh schválilo

.

Závér z
Diskuze návrhů předloŽených během jednání GS

1.

Michal Kolísek' Shinbukan Vyškov
Reakce na zprávu o činnosti Črr. naeoailové ocenění od ČUBU - co je tím myšleno, jaké
podmínky získání,...

2.

Michal Kolísek, Shinbukan Vyškov
Co dál- brainstorming z loňského GS

3.

Michal Kolísek, Shinbukan Vyškov
Komise rozhoděích iaidÓ _ jedna společná Komise nebo dvě Komise samostatné?

4.

Michal Kolísek, Shinbukan Vyškov
lnformace o zkouškách iaido na seminářis V.C.Cookem (pouze pro Dany nebo vůbec ne) a
informace o semináři iaido,,Tokubecu Monjin"
TomáŠ Berger, KacubÓ Kenrikai
Pozvánka na MČR kendÓ 201't
Vladimír Hyndrák, Kokki Dojo
UdrŽovací poplatky

7.

Kocian, Kenshinkan Brno
Poplatky pro nováčky, kteří nastoupív průběhu roku

SchválenÍ zpráv a usnesení z jednání GS
Schválení zápisu GS
Pavel Štěpán přečetl zápis zjednání GS pro rok 2011, zápis je závazný pro všechny zÚčastněné.
. GS schválilo zápis zjednání GS pro rok 2011.

Ukončeníjednání G$;
UkončenÍjednání GS a poděkování zÚěastněným.
GS prohlášeno mandátovou komisÍza platné a průběh hlasování zařádný dle uvedené zprávy.
GenerálnÍ shromáždění bylo ukoněeno v 18:15 hodin.
Tento zápis obsahuje 5 stran'

ověřil:

Zapsal:
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Roman zai{ora
Nozomi Dojo Hradec Králové

Nozomi Dojo Hradec Králové
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