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

5.11.2017
Přítomni:
Prezident:
Sekretář:
Hospodář:
Technický ředitel:

Jindřich Ziegelheim
Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová
Tomáš Kyncl

1. Úprava funkce technického ředitele a systém bučó
VV byl informován o vytíženosti funkce technického ředitele a o žádosti s přerozdělením
některých jeho činností do jiného systému funkcí v ČFK. VV se tedy opět zabýval navrženým
systémem bučó pro jednotlivá bojová umění ve federaci. V nejbližších dnech VV osloví
navržené kandidáty a bude s nimi jednat o jejich kandidatuře.
Vyřizuje Jindřich Ziegelheim a Tomáš Kyncl

2. Vedoucí reprezentace
VV vzal na vědomí rezignaci vedoucího reprezentace Iaidó Tomáše Kyncla. Děkujeme mu za
jeho dosavadní činnost, ve které dosáhl s reprezentací medailových úspěchů a formoval
systém činnosti a výběru reprezentace. Přestože toto rozhodnutí učinil již v průběhu roku,
dokončil přípravu a výjezd reprezentace na ME. VV Tomáše požádal, aby pomohl při výběru
dalšího kandidáta na tuto funkci a poskytl mu cenné zkušenosti.
VV v nejbližších dnech vyhlásí konkurz na Vedoucího reprezentace Iaido a Vedoucího
reprezentace Kendo pro výjezd na ME 2019.
Vyřizuje Jana Ziegelheimová

3. Dotace MŠMT
VV splnil podmínky pro dotaci MŠMT v Programu V., a získal tak dotaci ve výši 255.000Kč.
Tato dotace byla VV rozdělena následovně.
Kendó 50.000Kč, Iaidó 50.000, Džódó 10.000Kč, Naginatadó 10.000Kč,
Zahraniční starty juniorů všech budó 90.000Kč,
Děti v oddílech 45.000Kč. V době rozdělování 13.8.2017 bylo přihlášeno 90 dětských členů,
systém vyplácení je tedy 500Kč na dítě do oddílu registrované do tohoto data.
Určení a rozdělení dotace proběhne v závěru roku.
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Hospodářka Vladka Jarošová prosí vedoucí oddílů a ředitele akcí, aby jí kontaktovali
s doklady určenými na cestovné, ubytování a pronájmy prostor, které byly součástí rozvoje
všech budó v ČFK. K čerpání plné výše dotace je třeba doložit doklady na 400.000Kč.
Vyřizuje Vlaďka Jarošová

4. ME Džódó
VV se seznámil se zprávou vedoucího reprezentace Džódó Pavla Tomeše. Gratulujeme
k dosaženým úspěchům. Pavel Tomeš jako nový vedoucí reprezentace potvrdil, že je
správným lídrem a přejeme mu hodně úspěchů v další přípravě.

5. Aktualizace VŘ
VV se opět zabývá aktualizací VŘ, proto kdokoliv máte připomínky ke stávajícímu znění,
obraťte se na VV.
vv@czech-kendo.cz

Termín příští schůzky není stanoven, pokud se neobjeví urgentní věc k řešení.
Zapsala: Vladislava Jarošová
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