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1. Zápis z Generálního shromáždění ČFK
Den konání : 18.3.2006
Místo konání : Budova ČVUT, Trojanova 13
Zapisovatel Pavel Balvín
Generální shromáždění zahájeno v 9:00 prezencí jednotlivých oddílů. Následovně byli účastníci
seznámeni s programem GS, který jim byl před tím doručen v písemné formě.
1) Posouzení usnášeni schopnosti GS … 12 platných hlasů – vzato na vědomí
2) GS schválilo přítomnost hostů … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
3) Schválení programu GS … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
4) Schválení jednočlenné mandátové komise ve složení Michal Kolísek - 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
5) Zpráva mandátové komise … 12 platných hlasů- vzato na vědomí
6) Volba volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele. Volební a návrhová komise
sloučena do jednočlenného zastoupení a schválena ve složení Marek Hlaváček. Jako
zapisovatel schválen Pavel Balvín, ověřovatel Roman Záhora … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti

Zprávy za uplynulé období
7) Přednesena zpráva o čin nosti ČFK presidentem Miloslavem Hotovcem … GS vzalo tuto
zprávu na vědomí.
8) Přednesena zpráva o hospodaření ČFK, v zastoupení hospodáře Vladislavi Jarošové přečetl
Tomáš Jelen. Michal Kolísek vznesl dotazy ohledně rozpočtu, dotací z ČUBU a příjmů
z mimořádných příspěvků. Po zodpovězení dotazů Tomášem Jelenem a Miloslavem
Hotovcem byla zpráva schválena … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
9) Přednesena zpráva DK Pavlem Balvínem. Zpráva schválena … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
10) Přednesena zpráva TK , který informoval GS o možnostech spolupráce s ČUBU. ČUBU je
schopno zajistit občerstveni pro závodníky v průběhu turnajů a tělocvičny pro konání seminářů
a turnajů … GS vzalo tuto zprávu na vědomí.
11) Přednesena zpráva TMÚ Michalem Kolískem, který upozornil na významné osobnosti v dění
ČFK jako Ozawa sensei, Ruičiró Akaje a manželé Ziegelheimovi v Japonsku. Připomněl
konané zahraniční akce. upozornil na nutnost odevzdávání zpráv z mezinárodních akcí. Dále
upozornil na nutnost vzájemné podpory akcí konaných jednotlivými oddíly … GS vzalo tuto
zprávu na vědomí.
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12) GS bylo seznámeno se stavem projektu „20let Kendó v ČR“. Zprávu přednesl Marek Hlaváček
jako zodpovědný ředitel celého projektu. GS bylo seznámeno s realizačním týmem,
jednotlivými akcemi a přípravou propagačních materiálů. Marek Hlaváček dále účastníky GS
detailněji seznámil s akcí „Odpoledne Japonských Budó“ a VV vyzval všechny oddíly
k výrazné spolupráci s Markem Hlaváčkem. … GS vzalo tuto zprávu na vědomí.
Členské oddíly
13) Oddíly s pozastaveným členstvím Shikon Budókai Jablonec n. Nisou, Kendó Club Brno a
Shindokan Jindřichův Hradec byly v minulém roce upozorněny na možnost vyloučení.
Z dotazovaných klubů se podařilo kontaktovat pouze Shikon Budókai, který projevil zájem své
členství ukončit. Kendó klub Brno a Jindřichův Hradec na žádnou z výzev nereagovaly. O
jejich vyloučení bylo hlasováno. Výsledkem hlasování bylo vyloučení všech tří výše
uvedených oddílů. 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
14) Hlasování o změně programu zda je možné přesunout hlasování o rozpočtu a jeho schválení
po přestávce na oběd. Návrh přijat. 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
15) Změna stanov stažena z programu
16) Revize Vnitřního řádu ČFK byla provedena ve třech sekcích :
II. sekce Členské oddíly ČFK
V kapitole 5. – členské příspěvky byly upraveny následující odstavce :
dítě do 15 let včetně:
150,- Kč
junior od 16 let do 17 let včetně:
300,- Kč
dospělý od 18 let:
600,- Kč
příznivec:
50,udržovací poplatek
100,- Kč
registrační poplatek za členy, kteří nebyli v předcházejícím roce nahlášeni do
evidence ČFK
100,- Kč
Výše příspěvku nabývá účinnosti v roce dosažení příslušné věkové hranice. Je-li člen oddílu
nahlášen později v průběhu roku, je za něj zaplacen příspěvek v plné výši. Udržovací poplatek
je odváděn v případě, že člen přeruší své členství, ale trvá na své registraci v ČFK, EKF a
dalších nadřazených organizacích (např. z důvodu mezinárodní registrace svého stupně).
Odvedením udržovacího poplatku člen nezískává statut řádného člena členského oddílu dle
VŘ ČFK. Registrační poplatek se přičítá k základnímu příspěvku a odvádí se za řádné členy
členských oddílů, kteří nebyli v předcházejícím roce nahlášeni do evidence ČFK či byli
nahlášeni jako příznivci. V ceně registračního poplatku při první registraci je zahrnuto vydání
průkazu ČFK, který však zůstává i nadále majetkem ČFK.
Z tohoto odstavce byla po připomínce Romana Záhory (viz níže) vyškrtnuta následující věta:
Pozdější registrační poplatky (např. při přerušení členství a opětovném obnovení) mají
motivační charakter, aby členové namísto přerušení členství preferovali volbu udržovacího
poplatku.
Dále byla vyškrtnuta následující část :

Roman Záhora vznesl požadavek, zda je možné snížit udržovací poplatek na symbolickou
cenu 50,-Kč. Tomáš Jelen vysvětlil podstatu financování a důvod proč je udržovací poplatek
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100,-Kč. Roman Záhora po korekci textu VŘ (viz konec předchozí stránky) od svého
požadavku upustil.
V kapitole 7. – průkazy ČFK byl upraven následující odstavec :
Každý řádný člen členského oddílu má povinnost mít platný průkaz ČFK a nese zodpovědnost
za jeho řádné vedení. Vedoucí oddílů mají povinnost své členy seznámit s touto
zodpovědností. Nepředložení platného průkazu např. opravňuje pořadatele akcí vyloučit
příslušnou osobu z akce či jednat s ní jako s osobou, která není řádným členem členského
oddílu ČFK.
Platný průkaz ČFK je opatřen číslem průkazu, celým jménem (příp. s titulem), rodným
číslem, adresou a podpisem osoby, na jejíž jméno je vydán. Dále je v něm vylepená
fotografie, přes kterou je umístěn otisk kulatého razítka ČFK. První strana průkazu
nesmí obsahovat jiné než zde uvedené údaje (to neplatí pro průkazy vydané do
15.3.2003). Průkaz je dále opatřen hranatým razítkem ČFK a podpisem odpovědné
osoby, která průkaz za ČFK vydala. V průkazu je vylepená známka, kterou ČFK předává
oddílu jako doklad o zaplacení příspěvků za příslušného člena. Tato známka je
nepřenosná a její vydání členovi oddílu je v případě potřeby kontrolováno podle údajů,
předávaných oddílem do evidencí ČFK. Průkaz obsahuje údaje o platné lékařské
prohlídce. Evidenci průkazů vede hospodář ČFK.
Průkazy vydané po 1.1.2006 jsou ve vlastnictví ČFK, průkazy vydané před tímto datem jsou
majetkem kupce.
III. sekce Všeobecný řád ČFK
Kapitola 1. Úvodní ustanovení
Tento dokument je součástí Vnitřního řádu ČFK, jako jeho III. oddíl.
Všeobecný řád ČFK (dále jen VŠŘ) stanovuje všeobecné organizační zásady ČFK, které
nejsou přímo uvedeny ve Stanovách ČFK či nespadají do problematiky jiných sekcí
vnitřního řádu ČFK.
Kapitola 2. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor ČFK (dále jen VV) je volen generálním shromážděním (dále jen GS) na
funkční období dvou let, které je automaticky prodlouženo do data konání nejbližšího
generálního shromáždění ČFK.
Kapitola 4. Funkce jmenované VV
Osoby do dále uvedených funkcí jsou jmenovány a odvolávány VV, kterému jsou za svoji
činnost odpovědné. Za výkon funkce náleží oddílu, jehož je příslušná osoba členem, úleva na
členských příspěvcích v souladu s bodem 5 Úleva na členských příspěvcích za výkon funkcí
ČFK. Pokud to není v rozporu se Stanovami či Vnitřním řádem ČFK, může jedna osoba
vykonávat více funkcí, přičemž úleva na členských příspěvcích, přiznaná za výkon funkce se
v takovém případě sčítá.
4.1. Technický komisař
1. Technický komisař ČFK (dále jen TK) je jmenován a odvoláván VV. Funkční období TK
jsou dva roky a je automaticky prodlouženo do data nejbližšího zasedání nového VV.
2. GS doporučí VV osobu pro jmenování do funkce TK. VV v prvé řadě respektuje toto
doporučení a v případě jmenování jiné osoby toto rozhodnutí zdůvodní.
3. V případě odvolání a jmenování nového TK VV zdůvodní toto rozhodnutí.
Pravomoci:
4. Sleduje technickou úroveň bojových umění (dále BU) sdružených v ČFK a v této věci také
jedná jménem ČFK.
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5. Sleduje úroveň cvičení, oblečení a chování, a má právo upozornit na vybavení členů
oddílu. Předkládá VV své připomínky k činnosti členů ČFK.
6. V případě hrubého porušení předpisů ČFK či nadřazených organizací má právo přerušit
akci, projednat s pořadatelem a rozhodnout o dalším postupu.
7. Provádí dozor nad zkouškami ČFK a má pravomoc zasahovat do jejich přípravy a
průběhu v souladu se sekcí IV VŘ „Zkušební řád“ (dále jen ZŘ). Má rozhodovací
pravomoc ve vztahu k organizátorům zkoušek.
8. Eviduje osoby – řádné členy členských oddílů ČFK, na zkoušky Dan a na zkoušky Kjú
skládané v zahraničí, předkládá doporučení ke schválení VV a zajišťuje souhlas
prezidenta, nezbytný pro skládání těchto zkoušek.
9. Posuzuje zpětnou registraci stupňů dle ZŘ a předkládá své rozhodnutí ke schválení VV
10. Je první rozhodovací autoritou ve sporných případech technické povahy, týkajících se
turnajů, soutěží, dalších akcí pořádaných ČFK či jejími členskými oddíly a běžné činnosti
na úrovni ČFK či jejích členských oddílů
11. Je garantem složení zkušební komise a podává informace o skládání zkoušek
Odpovědnosti:
12. Vede agendu zkoušek ČFK včetně archivace kompletní dokumentace, je kontaktní
osobou pro organizátory zkoušek, předává sekretáři ČFK informace nutné pro registraci
stupňů řádných členů členských oddílů ČFK
13. V případě řešení sporné situace předkládá VV zprávu
14. Předkládá GS ČFK zprávu o činnosti technického komisaře
4.2. Technicko-metodický úsek
1. Členové technicko-metodického úseku ČFK (dále jen TMÚ) jsou jmenováni a odvolávání
VV. Funkční období TMÚ jsou dva roky a je automaticky prodlouženo do data nejbližšího
zasedání nového VV.
4.3. Vedoucí reprezentace
1. Pro každé bojové umění (dále jen BU) je jmenován jeden vedoucí reprezentace.
Pravomoci:
2. Ve věci účasti reprezentačního týmu na tuzemských a zahraničních akcích jedná jménem
ČFK
3. Jmenuje trenéra a členy reprezentačního týmu a předkládá je VV ke schválení
4. Čerpá finanční a jiné prostředky ČFK na přípravu reprezentace a účast reprezentačního
týmu na příslušném mistrovství
Odpovědnosti:
5. Připravuje rozpočet přípravy reprezentace a účasti reprezentačního týmu na příslušném
mistrovství a předkládá ho VV ke schválení, odpovídá za jeho čerpání
6. Společně s trenérem reprezentace vytváří plán přípravy reprezentace a zajišťuje jeho
plnění
7. Zajišťuje účast reprezentačního týmu na příslušném mistrovství (registrace, ubytování,
hrazení nákladů z rozpočtu reprezentace, koordinace pokrytí nákladů z vlastních zdrojů
členů reprezentačního týmu atd.)
8. Předkládá VV zprávu o účasti na příslušném mistrovství
4.4. Ředitel Národního poháru Kendó
Pravomoci:
1. V součinnosti s TMÚ a organizátory turnajů, vyhlašovaných jako součást Národního
poháru (dále jen turnajů NP), a v souladu se sekcí VII VŘ „Soutěžní řád“ má pravomoc
zasahovat do přípravy těchto turnajů.
2. Vyhlašuje Mistrovství ČR Kendó, a to přednostně v měsíci březnu. Pokud je MR
vyhlášeno v jiném termínu, je termín vyhlášen jako mimořádný a zdůvodněn.
Odpovědnosti:
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3. V součinnosti s TK odpovídá za dodržování pravidel a předpisů, týkajících se NP a jeho
turnajů
4. Vede žebříček bodování NP dle VŘ a zajišťuje zveřejnění jeho aktualizací
5. Je kontaktní osobou pro organizátory turnajů NP
6. Je hlavním organizátorem MČR
7. Předkládá GS zprávu o NP a MČR
4.5. Ředitel akce
1. Pro velké mezinárodní akce s počtem nad 50 účastníků z alespoň 2 zemí mimo ČR jsou
jmenováni ad hoc ředitelé těchto akcí.
Pravomoci:
2. Ve věci akce jedná jménem ČFK
3. V součinnosti s TMÚ rozhoduje o termínu a dalších organizačních podmínkách akce
4. Čerpá finanční a jiné prostředky ČFK na akci
Odpovědnosti:
5. Je hlavním organizátorem akce a odpovídá za její zdárný průběh
6. Předkládá VV rozpočet akce ke schválení, zodpovídá za jeho čerpání
7. Předkládá VV propozice akce ke schválení
8. Předkládá VV zprávu o akci po jejím ukončení
4.6 Webmaster
Odpovědnosti:
1. Odpovídá za zveřejňování a aktualizaci informací na internetových stránkách ČFK
z pověření VV a ostatních orgánů ČFK
2. Odpovídá za grafické návrhy internetových stránek a ostatních materiálů ČFK
Kapitola 5. Úleva na členských příspěvcích za výkon funkcí ČFK
Za výkon funkcí ČFK je udělována symbolická odměna, která je chápána m.j. jako zvýraznění
prestiže vykonávaných funkcí. Systém odměňování vychází z principu kolektivního členství
v ČFK – odměňování je prováděno formou úlevy na členských příspěvcích oddílu, jehož člen
byl výkonem funkce pověřen. Úleva na příspěvcích je ve výši stanovené tabulkou a její
účinnost je v roce přímo následujícím po roce, ve kterém příslušná osoba činnost vykonávala.
U trvalých funkcí je výkon funkce ohraničen obdobím kalendářního roku, přičemž v případě
neúplného období je odměna krácena úměrně k době výkonu funkce (zaokrouhleno na
měsíce). U funkcí ředitelů akcí a vedoucího reprezentace odpovídá období výkonu funkce
roku pořádání akce, resp. příslušného mistrovství. Pokud jedna osoba vykonává více funkcí,
sčítá se úleva na členských příspěvcích pro příslušný oddíl v plné výši až do maximální výše
členského příspěvku oddílu v roce její účinnosti.
Výše odměn za výkon funkcí ČFK:
funkce
odměna
prezident
1000,sekretář
1000,hospodář
1000,člen/předseda DK
300,-/500,technický komisař
700,vedoucí reprezentace
700,člen/předseda TMÚ
300,-/700,ředitel národního poháru Kendó
500,ředitel akce dle poznámky 1*)
500,ředitel akce dle poznámky 2*)
700,webmaster
700,*) Poznámka 1: jedná se o akce s počtem 50-100 účastníků z alespoň 2 zemí mimo ČR
Poznámka 2: jedná se o akce s počtem nad 100 účastníků z alespoň 3 zemí mimo ČR
Česká Federace Kendó

Česká Federace Kendó
Vršovická 40, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Tel.:
Fax:
E-mail:
WWW:

+420-2- 67104758
+420-2- 74860344
kendo_ckf@lycos.com
http://kendo.euweb.cz

Počet účastníků se dokládá registrační listinou akce s vyznačenou skutečnou účastí
(nikoli předpokládanou).
Kapitola 6. Protestní řízení
Zástupci členského oddílu ČFK a osoby, které provádějí či prováděly výkon volené či
jmenované funkce ČFK mají právo podat protest proti rozhodnutí VV dozorčí komisi.
DK přešetří, zda rozhodnutí VV je v souladu s předpisy ČFK a do 14 dnů od podání
protestu výsledky svého šetření oznámí VV a osobě, která protest podala. Pokud DK
shledá, že jednání VV není v souladu s předpisy ČFK, je VV povinen:
− sporné rozhodnutí změnit tak, aby bylo v souladu s předpisy ČFK; tento soulad potvrdí DK,
nebo
− zorganizovat do 14 dnů od oznámení DK zasedání, na kterém jsou kromě členů VV
přítomni i zástupci DK a osoba (v příp. oddílu jeho zástupci), která podala protest.
Předmětem tohoto zasedání je nalezení shody mezi VV a oddílem, který podal protest.
Pokud není žádným z uvedených způsobů dosaženo uspokojivého řešení, svolá VV do 1
měsíce mimořádné GS ČFK, které se bude případem zabývat.
IV sekce zkušební řád ČFK
Kapitola 4. Zkoušky skládané mimo ČFK
Vedoucí oddílu, jehož člen/členové budou skládat zkoušky Dan, oznámí tento záměr TK
minimálně 4 měsíce před případnou zkouškou. Součástí oznámení jsou jména uchazečů a
stupně, na které budou skládat zkoušky. Smyslem tohoto oznámení je poskytnout TK
dostatečný čas pro posouzení uchazečů, součástí tedy nemusí být přesný termín zkoušky.
Předmětem posouzení TK je především činnost uchazečů, kterou vyvíjí pro podporu a rozvoj
budó sdružených v ČFK, která by měla odpovídat obvyklé úrovni pro navrhovaný technický
stupeň. TK spolupracuje s uchazeči na jejich přípravě, a to buď individuálně či prostřednictvím
vedoucích jejich oddílů.
Před samotnou zkouškou (Kjú skládané v zahraničí a Dan) oznámí vedoucí příslušného oddílu
TK jména uchazečů a stupně, na něž budou skládat zkoušky. Učiní tak s dostatečným
předstihem, aby mohly být dodrženy všechny podmínky stanovené pořadatelem zkoušek, tedy
s časovou rezervou minimálně 3 týdny, která je vyhrazená pro rozhodnutí orgánů ČFK. TK na
základě svých předchozích zkušeností s uchazeči a po prověření regulérnosti zkušební
komise navrhne VV udělení/neudělení doporučení ke skládání zkoušek. Komise je
považována za regulérní, pokud splňuje požadavky stanovené předpisy EKF, resp. IKF a
zkoušky jsou schválené národní organizací země, v níž se konají. Doporučení ke skládání
zkoušek potvrzuje president ČFK; zpravidla je součástí přihlašovacího formuláře na zkoušky.
Pokud tomu tak není, je dodáno v samostatném vyjádření, které připraví TK. Toto potvrzení je
předáno oddílu, který při přihlášení na zkoušky dále postupuje samostatně či v součinnosti
s příslušnými orgány ČFK, pověřenými jednáním s pořadateli zkoušek.
Po úspěšném složení zkoušek uchazeč nahlásí výsledek zkoušky Tecnickému komisaři ČFK.
Složení technického stupně je dále potvrzeno záznamem v průkazu ČFK. Pokud tento
záznam neprovedla přímo zkušební komise, provede jej technický komisař nebo prezident
ČFK na základě doložení úspěšného složení zkoušky (např. platným certifikátem).
V sekci IV byla ze strany TK připomínkována ohlašovací lhůta na stupeň dan. TK navrhl
její snížení na 3 měsíce. K připomínce se dále vyjádřili J. Cílek, Patrik Orth a M. Kolísek.
Následně bylo hlasováno zda bude zachován odstavec s ohlašovací lhůtou. Výsledek
hlasování : 7 pro, 4 zdržel, 1 proti, Odstavec bude zachován.

Následně bylo hlasováno, zda bude změněna navrhovaná minimální ohlašovací 4 měsíce na
3 měcíce. Výsledek : 4 pro, 1 zdržel, 7 proti
Návrh 4 měsíců zůstává v nezměněné podobě.
Marek Hlaváček navrhl aby oddíl, který získá sponzora dostal slevu na příspěvcích. Bod
Česká Federace Kendó

Česká Federace Kendó
Vršovická 40, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Tel.:
Fax:
E-mail:
WWW:

+420-2- 67104758
+420-2- 74860344
kendo_ckf@lycos.com
http://kendo.euweb.cz

přesunut do diskuse.
O revize vnitřního řádu ČFK (všech třech sekcích) bylo hlasováno najednou. Výsledek : 9 pro,
0 zdržel, 3 proti
Revize vnitřního řádu ČFK odsouhlasena.
17) Přijetí rozpočtu pro rok 2006
Oproti předloženému rozpočtu byla v položce : Prodej průkazů upravena z hodnoty 500,-Kč
na hodnotu 1000,-Kč.
V položce MS Kendó byla hodnota navýšena na 18.000,-Kč z původních 10.000,-Kč
V položce ME Iaido, Jodo byla hodnota navýšena na 13.000,-Kč z původních 8.000,-Kč
V položce ME Naginatadó byla hodnota navýšena na 9.000,-Kč z původních 6.000,-Kč
Celkem byl tedy předložený rozpočet navýšen o 18.000,-Kč
Hlasování o rozpočtu …12 pro, 0 zdržel, 0 proti. Rozpočet schválen.
18) Volby ČFK
President ČFK Miloslav Hotovec oficiálně uzavřel dvouleté volební období a poděkoval VV za
dosavadní práci. Následovně oznámil, že z rodinných a pracovních důvodů již nemůže
kandidovat v dalším období. Za nového presidenta doporučil Tomáše Jelena dosavadního
sekretáře ČFK, za sekretáře Pavla Balvína dosavadního předsedu DK ČFK a za hospodáře
Vlaďku Jarošovou.
Volební komise ve složení Marek Hlaváček poděkoval VV za dosavadní práci a zeptal se zda
jsou další kandidáti na výše uvedené funkce. Vzhledem k tomu, že se další kandidáti
nepřihlásili, bylo o jednotlivých funkcích hlasováno jednotlivě.
a) volba presidenta ČFK – navržený kandidát Tomáš Jelen … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
b) volba sekretáře ČFK – navržený kandidát Pavel Balvín … 12 pro, 0 zdržel, 0 proti
c) volba hospodáře ČFK – navržený kandidát Vladislava Jarošová … 12 pro, 0 zdržel, 0
proti
Nové odhlasované složení VV ČFK ve složení :
President ČFK – Tomáš Jelen
Sekretář ČFK – Pavel Balvín
Hospodář ČFK – Vladislava Jarošová
V závislosti na volbě VV bude třeba aktualizovat informace na webových stránkách ČFK a
EKF.
19) Vladimír Hotovec jako zástupce Kenyukanu odchází a informuje o běžícím projektu Praha –
Kyoto a návštěvě pana Inoe Iničiči 9.dan kendó. Zároveň poděkoval Radko Novákovi za
lednový seminář a Vojtovi Štrejnovi za umožnění hostování Ruičiro Akaje v Českých
Budějovicích. Počet platných hlasů 11.
20) Tomáš Jelen navrhl aby se Miloslav Hotovec stal čestným presidentem ČFK. Michal kolísek
navrhl čestné členství. Návrh přesunut do diskuse.
21) Volba DK ve složení : Tomáš Holan, Roman Záhora, Filip Baumruk … 11 pro, 0 zdržel, 0 proti
22) Do funkcí TK a TMÚ navrhuje GS : TK – Tomáš Kyncl, TMÚ – Michal Kolísek, Vojtěch Štrejn,
Jana Ziegelheimová … 11 pro, 0 zdržel, 0 proti
DISKUSE
23) Tomáš Jelen navrhl Miloslava Hotovce na čestného presidenta. Proběhlo hlasování o
zavedení funkce čestného presidenta. 11 pro, 0 zdržel, 0 proti. Návrh odsouhlasen
Hlasováno o udělení titulu čestného presidenta Miloslavu Hotovcovi … 11 pro, 0 zdržel, 0 proti
Návrh přijat.
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Odchod zástupců oddílů FudóshinKai, Naginata Gorenkai, Tenshin dojo. Počet platných hlasů 8.
24) Odsouhlaseno, že cesta na GS bude proplácena pouze zástupcům oddílům, a to v hodnotě
jedné zpáteční autobusové jízdenky ... 7 pro, 1 zdržel, 0 proti
25) Hlasování zda bude cesta proplácena i funkcionářům oddílů … 2 pro, 1 zdržel, 5 proti
26) Průkazy pro příznivce ČFK – vyřeší VV
27) Vyloučené oddíly a jejich majetek zapůjčený ČFK – jednáním pověřen VV
28) Trenérské zkoušky – trenérské zkoušky 3.třídy 3-4.6 2006. Michal Kolísek dále upozornil, že
platnost zkoušek je 5 let a některým již vyprší.
Roman Záhora vznesl dotaz zda je k přezkoušení nutné písemná forma. Dotaz nutno
směřovat na Luboše Ligdu. TMÚ pověřeno jednáním s Lubošem Ligdou.
29) Rozesílání materiálů před a po GS – M. Kolísek doporučuje zasílat program papírovou
formou před GS.
30) Manager pro reprezentaci Iaido a Jodo – Kolísek upozornil na nutnost počítat ještě s jednou
osobou, která se bude o výpravu starat po organizační stránce.
31) Sponzoring a případné zvýhodnění oddílu na příspěvcích – VV pověřen vypracováním
možného způsobu zvýhodnění jednotlivých oddílů, kteří získají sponzora pro ČFK
32) Kalendář akcí na webu – Roman Záhora se dotázal na možnost zásahu do kalendáře akcí
na webu ČFK. Tomáš Berger vysvětlil současnou situaci.
33) Odpovědná osoba za reportování akcí do zahraničí – Michal Kolísek je schopen zajistit
zveřejnění akcí ČFK na webových stránkách ČFK.
34) Národní pohár systém bodování – Nozomi dojo vzneslo dotaz, zda je možné do systému
bodování započítat i závodníky pod 10. místem. Tomáš Berger s tímto návrhem nesouhlasí,
protože už současný systém je složitý. Tomáš Kyncl s argumentem Tomáše Bergera naprosto
souhlasí a doporučuje systém neměnit.
35) Seminář pro rozhodčí – Oddíl Kagawa Kai Přerov nabídl možnost uskutečnit seminář
v Přerově.
Odchod zástupce Budó Plzeň, počet platných hlasů 7.
36) Přečtena zpráva Mandátové komise (přečetl Michal Kolísek) a zápis z GS (přečetl Pavel
Balvín). GS vzalo zprávy na vědomí.

zapsáno:
V Praze 18.3.2006

Pavel Balvín

ověřeno:
V Hradci Králové 24.3.2006

Roman Záhora
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