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Zápis z jednání Generálního shromáždění konaného dne 6.3.2010, Praha
6. března 2010
Zasedací místnost fy ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9
Poznámka úvodem:
V případě hlasování je 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.

Zahájení:
Generální shromáždění (dále jen GS) České federace Kendó (dále jen ČFK) bylo zahájeno v 10:30hod.
Schválení přítomnosti hostů
Hosté nebyli přítomni, nebylo potřeba hlasovat.
Schválení návrhu programu jednání GS
Hlasování k návrhu programu GS proběhlo na základě předloženého písemného záznamu a návrhu na
rozšíření bodů programu:
1. Model financování školení rozhodčích
2. Financování zahraničních cest učitelů (Jamanaka sensei, Ozawa sensei)


GS schválilo návrh programu

Volba mandátové komise
Návrh na složení mandátové komise ve složení Martin Kadleček
 GS schválilo mandátovou komisi ve složení Martin Kadleček
Zpráva mandátové komise
Mandátová komise prohlásila GS za usnášení schopné. Počty mandátních hlsaů jsou ve zprávě
mandátové komise.
 GS vzalo zprávu mandátové komise na vědomí.
Volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Návrh na sloučení návrhové a volební komise do jedné osoby: Jan Cílek
 GS schválilo volební a návrhovou komisi ve složení Jan Cílek
Návrh zapisovatele: Pavel Štěpán
 GS schválilo zapisovatele Pavla Štěpána
Návrh ověřovatele: Roman Záhora
 GS schválilo ověřovatele Romana Záhoru

Zprávy za uplynulé období:
Všechny zprávy budou umístěny v elektronické podobě na webu ČFK.
Zpráva o činnosti ČFK za rok 2009
Zprávu o činnosti ČFK za rok 2009 přednesl president ČFK Tomáš Jelen.
 GS vzalo zprávu na vědomí
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Zpráva vedoucích reprezentací
Kendó

Zprávu přednesl Jindřich Ziegelheim (pro období do srpna 2009) a doplnil ji Tomáš Kyncl
(pro období od srpna 2009 do současnosti)
Iaidó
Zprávu přednesl Tomáš Kyncl
Jodo
Zprávu přednesl Pavel Balvín
Naginatadó
Zprávu přednesl Michal Stybor
 GS vzalo zprávy na vědomí
Zpráva o hospodaření ČFK
Zprávu o hospodaření za rok 2009 přednesla Vlaďka Jarošová.
 Dozorčí komise doporučila GS zprávu ke schválení
Zpráva dozorčí komise ČFK (DK)
Zprávu dozorčí komise přednesl Filip Baumruk
 O obou zprávách se hlasovalo současně, GS obě zprávy schválilo
Zpráva technického komisaře (TK)
Zprávu technického komisaře přednesl Tomáš Kyncl.
 GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva technicko-metodického úseku (TMÚ)
Zprávu TMÚ přednesl Vladimír Hyndrák, doplnil ji Michal Kolísek.
 GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva o webu a propagačních materiálech
Zprávu přednesl Tomáš Berger
 GS vzalo zprávu na vědomí
Prezentace zpráv oddílů (max. 2 min / oddíl)
Zprávy oddílů byly předneseny zúčastněnými zástupci oddílů ČFK.
 GS vzalo zprávy oddílů na vědomí

Členské oddíly:
Návrh výkonného výboru ČFK na přijetí oddílu Sakura Dojo, Ostrava do ČFK
Byla přednesena zpráva oddílu Sakura Dojo a zprávy garantů – Vladimír Hyndrák (Kokki Dojo) a Pavel
Balvín (SKBU Hostivař).
Výkonný výbor, po splnění všech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK :
 GS schválilo přijetí oddílu do ČFK
Přijetím oddílu Sakura Dojo, Ostrava do ČFK přibyl 1 platný mandátní hlas.
Návrh výkonného výboru ČFK na přijetí oddílu Sandómon Bílina, Bílina do ČFK
Byla přednesena zpráva oddílu Sandómon Bílina a zprávy garantů – Roman Záhora (Nozomi Dojo) a Jan
Cílek (Sandómon Praha).
Výkonný výbor, po splnění všech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK :
 GS schválilo přijetí oddílu do ČFK
Přijetím oddílu Sandómon Bílina, Bílina do ČFK přibyly 2 platné mandátní hlasy.

Návrhy:
Návrh modelu financování školení rozhodčích
Návrh přednesl Tomáš Berger.
Závěr: Návrh modelu financování školení rozhodčích vychází ze směrnice rozhodčích. Každý turnaj
Národního poháru odvede částku ve výši 1000 Kč do Fondu rozhodčích ČFK. S tímto fondem disponuje
Komise rozhodčích.
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Hlasování o návrhu :
 GS návrh přijalo se zpětnou účinností od 1. ledna 2010 (tzn. vztahuje se i na proběhlý turnaj
Technika Cup).
Návrh způsobu financování zahraničních cest učitelů (např. Jamanaka sensei, Ozawa sensei)
GS navrhuje pozvat Jamanaka sensei a Ozawa sensei do ČR na TGC 2010, a zvát je i v dalších letech a
souhlasí s dlouhodobou spoluprací s těmito učiteli.
Současně bylo diskutováno o možnostech budoucího finančního zajištění cestovních výloh zvaných
učitelů.
Hlasování o návrhu :
 GS návrh přijalo
Návrh rozpočtu ČFK na rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2010 přednesla Vlaďka Jarošová.
Návrh měli přítomní delegáti k dispozici v tištěné podobě.
Navrhované změny na straně příjmů:
Doplnit položku Fond rozhodčích ve výši ...
+ 5000,- Kč
Doplnit položku Trenérské zkoušky III ve výši ...
+ 9703,- Kč
Navrhované změny na straně výdajů:
Doplnit položku Fond rozhodčích ve výši ...
- 5000,- Kč
Položku GS 2009 navýšit z 3000,- Kč na ...
- 7000,- Kč
Rozdělení přebytku ve výši 5103 Kč převést na položku Nákup odborné literatury - 5103,- Kč
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2010 s výše popsaným upřesněním :
 GS návrh rozpočtu přijalo
Návrh Tenšin dódžó na snížení členských příspěvků
Návrh přednesl Patrik Orth. Navrhuje snížit členské příspěvky na cenovou úroveň roku 2007.
Hlasování o návrhu :
 GS návrh nepřijalo
Návrh dokumentu Koncepce ČFK
GS shromáždění vzalo na vědomí daný dokument a pověřuje výkonný výbor k jeho dopracování, a to za
součinnosti všech oddílů, na dalších společných schůzkách. GS vyzývá všechny oddíly ČFK k účasti na
jednáních o koncepci ČFK.
Vnitřní řád ČFK – Návrh Směrnice reprezentace
Návrh na přijetí Směrnice reprezentace jako sekce VIII Vnitřního řádu ČFK přednesl Tomáš Kyncl .
GS mělo možnost se s návrhem předem seznámit.
Hlasování o návrhu :
 GS návrh přijalo
Vnitřní řád ČFK – Návrh na přijetí Směrnice rozhodčích
Návrh na přijetí Směrnice rozhodčích jako sekce IX Vnitřního řádu ČFK přednesl Tomáš Berger.
GS mělo možnost se s návrhem předem seznámit.
Hlasování o návrhu :
 GS návrh přijalo
Diskuze o pozici ČFK v České unii bojových umění
Je dohodnutá schůzka VV s představitelem ČUBU panem Svobodou až na 15. března 2010. Proto nebylo
možné zatím nad touto otázkou dále diskutovat.
Volby:
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Volba výkonného výboru (VV)
Odstupující výkonný výbor kandiduje na další volební období ve stejném složení.
Nebyly podány žádné jiné protikandidatury.
Návrh Výkonného výboru na další volební období je ve složení: Tomáš Jelen, Pavel Balvín, Vlaďka
Jarošová.
 GS návrh přijalo
Volba dozorčí komise (DK)
Z důvodu časového zaneprázdnění předsedy DK Tomáše Holana byl vybírán nový člen.
Návrh Dozorčí komise na další volební období je ve složení: Filip Baumruk, Ondřej Kašpar, Roman
Záhora.
 GS návrh přijalo
Návrh kandidátů na technického komisaře (TK)
Návrh na Technického komisaře na další volební období je ve složení: Tomáš Kyncl
 GS návrh přijalo
Návrh kandidátů na technického komisaře a technicko-metodický úsek (TMÚ)
Návrh Technicko-metodického úseku na další volební období je ve složení: Vladimír Hyndrák, Michal
Kolísek, Pavla Štěpánová, Patrik Orth.
GS doporučuje výše jmenované do TMÚ.
 GS návrh přijalo

Závěr :
Diskuze návrhů předložených během jednání GS
1. Změna soutěžního řádu - Tomáš Berger za Kacubó Kenrikai.
Návrh na změnu článků Vnitřního řádu týkajících se účastníků soutěží, konkrétně účast na MČR.
Návrh na vypuštění „s občanstvím ČR“, případně doplnění „s trvalým pobytem na území ČR“.
Proběhl návrh o hlasování, zda budeme o tomto návrhu hlasovat :
 GS návrh nepřijalo (z důvodu časové tísně bude tento bod diskutován na některém dalším jednání
zástupců ČFK, tak aby výsledek jednání mohl být předložen na příštím GS 2011 a bylo možno o
něm hlasovat znovu)
2. MČR Kendó 2010 – upřesnění, informace, Vladimir Pryček za organizátora
Na MČR kendó bude natáčet Česká televize s 15ti členným štábem. Pohyb po ploše, kde se bude
cvičit, budou mít jen závodníci, jejich manažer, pořadatelé a další osoby, které se musí akreditovat u
pořadatele a budou označeni. Pro ostatní je vyhrazena tribuna.
Podrobnou informaci ještě pořadatel rozešle e-mailem.
3. Návrh na web ČFK - Vlaďka Jarošová
Všechny návrhy k vylepšení nebo doplnění webu ČFK směrovat e-mailově na Vlaďku Jarošovou.
Návrh na zveřejnění adres oddílů na webu ČFK se nesetkal s porozuměním a návrh vzala pí.
Jarošová zpět.
4. Webové konference - Michal Kolísek
Doporučuje vyzkoušet a rozběhnout webowou konfrenci s využitím web kamery. Vyjádřen všeobecný
souhlas.
5. Propagační letáky - Michal Kolísek
Dotaz, kdo má na starosti propagační letáky a materiály.
Nyní přes Výkonný výbor, uloženy jsou u Tomáše Bergera. Je možné si je vyžádat. Do budoucna
bude mít tuto oblast na starosti PR manažer – úkol pro Výkonný výbor.

Česká Federace Kendó

Česká Federace Kendó
Dvořišťská 1244, 198 00 Praha 9 – Kyje

Tel.:
E-mail:
WWW:

+420 737 444 231
info@czech-kendo.cz
www.czech-kendo.cz

Schválení zpráv a usnesení z jednání GS:
Schválení zápisu GS
Pavel Štěpán přečetl zápis z jednání GS pro rok 2010, zápis je závazný pro všechny zúčastněné.
 GS schválilo zápis z jednání GS pro rok 2010

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 19:30 hodin.
Tento zápis obsahuje 5 stran.

Zapsal:

Ověřil:

Pavel Štěpán
NOZOMI Dojo Hradec Králové

Roman Záhora
NOZOMI Dojo Hradec Králové
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