Česká Federace Kendó
Zápis ze schůzky Výkonného výboru
vv@czech-kendo.cz

07.01.2018
Přítomni:
Prezident: Jindřich Ziegelheim
Viceprezident: Daniel Häckl
Sekretář: Jana Ziegelheimová
Hospodář: Vladislava Jarošová
Technický ředitel: Tomáš Kyncl

1. Výběrové řízení
VV vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího reprezentace kendo a na pozici vedoucího
reprezentace iaido. Zájemci se mohou přihlásit do 31. ledna 2018 na adresu VV.
Vyřizuje Jana Ziegelheimová

2. Aktualizace Vnitřního řádu
VV vyhověl podnětům a aktualizuje Vnitřní řád, konkrétně sekce:
Všeobecný řád, ve kterém specifikuje činnost členů VV,
Soutěžní řád, kde bude provedena změna bodování NP,
Zkušební řád, tam byly provedeny změny podmínek na registraci na mezinárodní zkoušky dan,
úprava podmínek zkoušek kju - čekací doby, úprava podmínek zkoušek pro kendo stupně kju.
Vyřizuje Vladka Jarošová

3. Změna systému bodování NP kendo
Jakub Šmerda jako vedoucí NP předložil návrh na změnu systému bodování NP a jeho
automatizaci. VV tuto změnu jednomyslně schválil. Změny budou uplatněny již pro soutěžní rok
2018. Vedoucí NP bude tyto změny prezentovat na webu CFK.

4. Změna formátu MČR kendo
VV byl seznámen s návrhem změny formátu MČR kendo. Tímto návrhem se budeme podrobněji
zabývat na příští schůzce VV, kam bude přizván i navrhovatel J. Šmerda.

5. Žádost o přijetí
VV obdržel Žádost o přijetí Tobukan, z.s. do ČFK. Podaná žádost má formální nedostatky dle VŘ
sekce II., bod 3 Přijímací řízení. Předseda spolku Jiří Vlasatý obdrží vyrozumění emailem.
Vyřizuje Jindřich Ziegelheim.

6. Ukončení členství
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VV bere na vědomí oznámení pana Ligdy o ukončení členství oddílu Shin Bu Kan Praha z ČFK, a to
ke dni 04.01.2018, kdy tuto zprávu obdržel.

7. Noc mistrů
Prezidentovi J. Ziegelheimovi se podařilo zajistit u organizátora účast našich medailistů kendo a
džodo za rok 2017 na Noci mistrů, kde byli oceněni Českou unií bojových umění - ČUBU. Více
informací naleznete na www.nocmistru.cz

8. Nabídka pomoci
VV přijal návrh Tomáše Hoffmana na pomoc s agendou členům VV.

9. Termín konání Valné hromady ČFK
VV potvrdil termín konání VH 2018 3.3.2018. Vedoucí oddílů prosíme, aby poslali podněty pro
VH do 25.01.2018 na adresu VV.

10. Upozornění na platnost členských známek
VV upozorňuje členské oddíly ČFK, že 31.12.2017 skončila platnost členské známky. VV
upozorňuje členské oddíly, že nečlenům nebudou poskytovány standartní služby a nečleny nelze
přihlašovat na žádné akce.
Termín příští schůzky byl stanoven na 28.1.2018 v 18:30.
Zapsal: Daniel Häckl
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