Česká Federace Kendó
Strana 1

Zápis z jednání Generálního shromáždění dne 29.3. 2008, Praha
29.3.2008
Zasedací místnost ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9

Zahájení
Generální shromáždění ČFK (dále jen GS) bylo zahájeno v 9:45 hodin
• V 9:00 hod se nesešla nadpoloviční většina delegátů. Začátek byl tedy posunut. V 9:45 již byla
přítomna nadpoloviční většina, GS mohlo začít.
Nepřítomni:
Zástupce Naginata Gorenkai
Zástupce Nichibotsu-Ryu
Zástupce ShinBuKan-KaBu Praha
Zástupce Sportovní klub BUDO sport – centrum Plzeň, oddíl Iaido a Jodo (dostavil se po zahájení, viz zápis
níže)
Schválení přítomnosti hostů
Hlasování ke schválení přítomnosti hostů
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Schválení návrhu programu jednání GS
Hlasování k návrhu programu GS proběhlo na základě předloženého písemného záznamu
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Volba mandátové komise
Návrh na složení mandátové komise ve složení František Pergler.
Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Zpráva mandátové komise
Mandátová komise prohlásila GS za usnášení schopné na základě 10 platných hlasů.
• Prohlášení vzato na vědomí.
Volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
Návrh na sloučení volební a návrhové komise ve složení:František Pergler
Zapisovatel: Pavel Štěpán
Ověřovatel: Tomáš Holan
Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

Zprávy za uplynulé období:
Zpráva o činnosti ČFK za rok 2007 (9:55)
Zprávu přednesl president ČFK Tomáš Jelen. Zprávu měli všichni přítomní k dispozici i v tištěné podobě.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Zpráva o hospodaření ČFK (10:00)
Zprávu o hospodaření za rok 2007 přednesla Vlaďka Jarošová. Zprávu měli všichni přítomní k dispozici i
v tištěné podobě.
• Dozorčí komise doporučila zprávu ke schválení
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Hlasování
• 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Zpráva dozorčí komise ČFK (DK) (10:05)
Zprávu přednesl Tomáš Holan.
V průběhu zprávy v 10:10 hod se dostavil Jiří Leligdon, Sportovní klub BUDO sport – centrum Plzeň - přibyl 1
platný mandátní hlas, celkem hlasů 11.
Hlasování
• 11 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Zpráva technického komisaře (TK) (10:20)
Zprávu technického komisaře přednesl Tomáš Kyncl.
- Pravidelnou přílohou zprávy TK bude přehled členů ČFK.
- Tomáš Kyncl předložil GS projekt dětských oddílů a vyzval VV a členské oddíly k prostudování zprávy
a případným připomínkám. Doporučuje samostatnou schůzku těch členských oddílů, kteří mají zájem
vést dětský oddíl. Termín nestanoven.
- Roma Záhora vystoupil s dotazem, které oddíly mají předběžně zájem se věnovat dětem.
• Na přímý dotaz žádná reakce, pouze z Ostravy se vyjádřili, že s dětmi je to těžké vzhledem
k době tréninků a financím.
- Michal Kolísek vznesl dotaz na přínos trenéra ČR repezentace, pana Potraffkiho.
• T. Kyncl: perfektně vedené tréninky, mají hlavu a patu, přínos je znát
• F. Baumruk: výkonnostně OK
• Štěpán st.: subjektivní dojem - nerespektování věku u dorostu, jinak určitě přínos
• GS vzalo zprávu na vědomí
Přestávka 11:00 – 11:10 hod.
Zpráva TMÚ (11:10)
Zprávu Technicko metodického úseku přednesl Michal Kolísek.
• GS vzalo zprávu na vědomí
Prezentace zpráv oddílů (max. 2 min / oddíl) (11:22)
Po vzájemné dohodě byla doba na prezentaci prodloužena tak, aby oddíl stačil prezentovat svoji činnost.
Zprávy předneseny zúčastněnými zástupci oddílů ČFK.
• GS vzalo zprávy oddílů na vědomí
Přestávka na oběd 12:25 – 12:55 hod.

Členské oddíly
Návrh výkonného výboru ČFK na přijetí oddílů do ČFK
Ryoshinkai Brno
Oddíl nemůže být přijat do ČFK, v současné době nemá platnou právní subjektivitu.
Zpráva garanta o činnosti oddílu, přestože nemůže být přijat do ČFK
a. T. Berger z Kacubó Kenrikai - doporučuje
Kenshinkan Ostrava
Výkonný výbor, po splnění všech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK.
Oddíl krátce představil svoji dosavadní činnost, p. Pryček.
Zprávy garantů oddílu přednesli
b. Karolína Luchesi, Kagawa Kai Přerov - doporučuje
c. Jan Cílek, Sandómon Praha - doporučuje
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Hlasování o přijetí oddílu do ČFK
• 11 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Přijetím oddílu do ČFK přibyl 1 platný mandátní hlas, celkem hlasů 12.
Kokki Dojo, České Budějovice
Výkonný výbor, po splnění všech podmínek, navrhl GS přijmout daný oddíl do ČFK.
Oddíl krátce představil svoji dosavadní činnost, R. Kusevič.
Zprávy garantů oddílu
d. p. Formánek, Tenshin Dojo - doporučuje
e. Michal Kolísek, Shinbukan Vyškov – doporučuje
Hlasování o přijetí oddílu do ČFK
• 11 pro, 1 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Přijetím oddílu do ČFK přibyl 1 platný mandátní hlas, celkem hlasů 13.

Návrhy
Návrh rozpočtu ČFK na rok 2008
Návrh rozpočtu na rok 2008 přednesla Vlaďka Jarošová. Návrh měli přítomní delegáti k dispozici v tištěné
podobě.
Upřesnění plynoucí z diskuze:
Položka Národní pohár je určena na krytí nákladů s pořádáním MČR a proplacení cestovného rozhodčím,
kteří, aktivně soudcují na daném turnaji a jsou z jiné obce. Ostatní náklady na pořádání turnajů leží na
bedrech jednotlivých pořadatelů.
Přesunutí hmotné zodpovědnosti na pověřené lidi za následující akce:
Národní pohár – ředitel národního poháru (Pavel Štěpán st.)
Reprezentace ČR kendó - vedoucí jednotlivých reprezentací ČR: kendó (Miloslav Hotovec), iaidó (T. Kyncl),
džódó (M. Kolísek), naginatadó (M. Stibor)
Iaidó taikai – teprve stanoví VV a dá na vědomí členským oddílům
Vyúčtování do 2 měsíců od ukončení akce Vlaďce Jarošové. Přesun financí Vlaďka Jarošová.
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2007 s výše popsaným upřesněním.
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Z diskuze nad rozpočtem mimo jiné vyplynul úkol pro ČFK změnit koncepci financování representace,
mistrovství a národních pohárů. Požadavek na hledání zdrojů na toto financování.
Revize vnitřního řádu ČFK – Úvodní text
Aktualizovaný text doporučený a schválený výkonným výborem byl přednesen Tomášem Jelenem.
Aktualizace je přílohou zápisu.
Hlasování o revizi
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Doplnění nově přijatých oddílů do Vnitřního řádu ČFK, sekce II, Členské oddíly
Hlasování o doplnění
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Revize Vnitřního řádu ČFK – sekce IV, Zkušební řád
Před GS byl zkušební řád rozeslán e-mailem s označenými změnami. President ČFK ještě tyto změny přečetl.
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Navržené další úpravy vyplynuly z diskuze a byly ihned doplněny. Revidovaný zkušební řád je přílohou
zprávy.
Hlasování o revizi zkušebního řádu
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Revize Vnitřního řádu ČFK – sekce V, Jednací řád
Před GS byl jednací řád rozeslán e-mailem s označenými změnami. President ČFK ještě tyto změny přečetl.
Navržené další úpravy vyplynuly z diskuze a byly ihned doplněny. Revidovaný zkušební řád je přílohou
zprávy.
Změna se týká odstavce 6, Účast na GS. Po diskuzi byly navrženy dva principy počtu mandátních hlasů.
1. Varianta
Oddíl do 10 členů je na GS zastoupen 1 zástupcem s 1 platným hlasem, oddíl s více členy je zastoupen 1
zástupcem s 1 platným hlasem za každou započatou desítku členů, dále v navrhovaném znění
odstavce 6.
2. Varianta
Oddíl od 1 do 19 členů je na GS zastoupen 1 zástupcem s 1 platným hlasem, oddíl od 20 do 29 členů
dalším jedním platným hlasem ad. Dále v navrhovaném znění odstavce 6.
Hlasování o revizi zkušebního řádu, varianta 1
• 8 pro, 2 proti, 3 zdrželo se; schváleno
Hlasování o revizi zkušebního řádu, varianta 2
• 4 pro, 6 proti, 3 zdrželo se; neschváleno
Hlasování o revizi zkušebního řádu
• 9 pro, 0 proti, 4 zdrželo se; schváleno
Úkol pro VV – uvést do souladu Stanovy s Jednacím řádem vzhledem k provedeným revizím v Jednacím
řádu.
Přestávka 15:05 – 15:15
Revize Vnitřního řádu ČFK – sekce VII, Soutěžní řád
Před GS byl soutěžní řád rozeslán e-mailem s označenými změnami. President ČFK ještě tyto změny přečetl.
Navržené další úpravy vyplynuly z diskuze a byly ihned doplněny. Revidovaný zkušební řád je přílohou
zprávy.
Hlasování o revizi zkušebního řádu
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Technická přestávka (příprava dataprojektoru) 15:50 – 16:05
Revize Vnitřního řádu ČFK – sekce III, Všeobecný řád
Revize se týkala článků 3 a 6. Návrh změn byl promítnut, přečten a diskutován. Změny byly uloženy a
Všeobecný řád s navrženou změnou je přílohou zápisu.
Hlasování o revizi všeobecného řádu
• 12 pro, 0 proti, 1 zdrželo se; schváleno

Volby
Volba výkonného výboru ČFK
Návrh výkonného výboru na další období ve složení: Pavel Balvín, Vlaďka Jarošová, Tomáš Jelen
Hlasování
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Volba dozorčí komise
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Stávající předseda DK navrhuje změnu, alespoň jednoho nebo dvou členů. Důvodem je zapojení i jiných lidí
do práce ČFK. Nemá však jiné kandidáty a nikdo se dobrovolně nehlásí.
Návrh dozorčí komise na další období je ve složení: Filip Baumruk, Tomáš Holan, Roman Záhora
Hlasování
• 12 pro, 0 proti, 1 zdrželo se; schváleno
Návrh kandidátů na technického komisaře a technicko metodický úsek
Technický komisař
GS navrhuje výkonnému výboru Tomáše Kyncla na funkci technického komisaře.
Hlasování
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Technicko metodický úsek
Předseda TMÚ navrhuje snížit počet členů TMÚ ze 3 na 2. GS navrhuje výkonnému výboru pro další období
tyto členy TMÚ: Michal Kolísek, Jana Ziegelheimová.
Hlasování
• 13 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

Závěr
Diskuze
Zavedení poplatků ke startovnému NP kendo
Tomáš Jelen
.
Návrh na zavedení poplatku 100,- Kč ke každému startovnému NP kendó ČR pro členy ČFK nad 18 let. Tato
částka bude příspěvkem na reprezentační tým kendo.
Cílek protinávrh: navrhuje zvýšení příspěvků do ČFK – odloženo do dalšího bodu
Jarošová protinávrh: navrhuje neplacení startovného, respektive i „velkých“ seminářů, pro členy
reprezentačního týmu kendó.
Další návrhy:
- zvýšit poplatky ne jen startovné NP, ale i všech seminářů a tento poplatek „navíc“ odvádět pro
financování repre
- nestanovit poplatek jako povinný, ale jako dobrovolný
Závěr: poplatky ke startovnému ani seminářům nebudou povinné. Většina přítomných se shoduje na
dobrovolnosti v doporučené výši 100 Kč. Není však jasné, jak proúčtovat.
Úkol: Vladimír Hyndrák do 29.5.2008 zjistí možnosti jak vybírat a jak účtovat a informaci předá na VV ČFK.
Zvýšení příspěvků do ČFK
Tomáš Jelen, Jan Cílek .
Široká diskuze.
Návrh: Zvýšení příspěvků do ČFK takto:
Dospělí, od 18 let: z dosavadních 600,- Kč na 840,- Kč,
Děti, do 15 let včetně: zůstávají stejné, tedy 150,- Kč
Junioři, od 16 do 17 let včetně: z dosavadních 300,- Kč na 420,- Kč
Hlasování
• 7 pro, 5 proti, 1 zdrželo se; schváleno
17:35 odchod zástupce Sportovní klub BUDO sport – centrum Plzeň, oddíl Iaido a Jodo – počet platných
mandátních hlasů se snížil o 1, celkem hlasů 12
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Návrh na uspořádání prezentační akce ČFK
Tomáš Berger
.
Navrhuje uspořádat v letošním roce, výročí založení ČFK, nějakou prezentační akci.
Za ČFK p. Jelen a pí Jarošová:
- v rozpočtu nejsou na tento rok vyčleněny finance
- VV ČFK zváží možnosti, připraví rozpočet a zařadí na rok 2009
Zápisy z VV
Michal Kolísek

.

Žádá o informování termínů schůzí VV předem a včasné zaslání zápisů.
Trenérské třídy – školení a doškolení
Michal Kolísek
.
Žádá oddíly o tom, aby již nyní zvažovali účast svých členů na školeních.
Úkol: M. kolísek rozešle přehled platnosti trenérských tříd na oddíly
Info o II. Trenérské třídě
Tomáš Kyncl
.
Informace o možnostech a průběhu získání II. Trenérské třídy
Zkoušky kjú iaidó v březnu 2008
Tomáš Kyncl
.
Oddíl Fudoshin Kai České Budějovice nahlásil TK konání Jarního meče společně se zkouškami do 1.kjú.
Termín byl do ½ března 2008. Zatím není žádná odezva. Dotaz – budou?
Fudoshin Kai ČB, Neubauer: zatím není jisté, dá informaci TK do 6.4.2008
Dotaz na vedení reprezentace ČR kendo
Tomáš Kyncl
.
Dotaz na VV zda vedoucí týmu reprezentace ČR kendó pracuje jak má a zda je vše OK.
Prezident ČFK: ano, vnímáme, že není vše OK, je domluvené jednání s vedoucím týmu, zatím není stanoven
přesný termín schůzky, předběžně do konce dubna 2008.
Úkol: po jednání předá VV info TK
Indexace příspěvků do ČFK podle budó
Tomáš Kyncl
.
Indexace podle variabilního symbolu daného budó k rozlišení příspěvků jednotlivých členů daných budó.
- nejde, oddíly posílají příspěvky za všechny členy hromadně, a tak nejde rozlišit co je za které budó
Návrh: vyznačit v evidenční kartě barevně nebo jinak, aby se dal udělat přehled
Úkol pro VV: stanovit způsob evidence a dát na vědomí

Hlasování o přesunu volební a mandátové komise na M. Kolíska
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Důvod: odchod F. Perglera
Hlasování
• 12 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno
Počet platných hlasů se snížil na 11.
Schválení zápisu z GS
Pavel Štěpán přečetl zápis z jednání GS pro rok 2007, zápis je závazný pro všechny zúčastněné.
Schválení zápisu z jednání GS.
• 11 pro, 0 proti, 0 zdrželo se; schváleno

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 18:30 hodin
Tento zápis obsahuje 7 stran

Zapsal:

Ověřil:

Pavel Štěpán
NOZOMI Dojo Hradec Králové

Tomáš Holan
SKBU Hostivař
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