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

26.6.2016, Trvání schůzky VV od 20:00-21:30
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Technický ředitel:
Sekretář:
Hospodář:

Jindřich Ziegelheim
Daniel Hackl
Tomáš Kyncl
Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová

1. Podpora mládeže z oddílu Kenshinkan Frýdek-Místek
VV obdržel email s žádostí o podporu svých 3 členů oddílu Kenshinkan FM. VV navrhuje toto:
Každý člen zaplatí registrační poplatek do ČFK ve výši 100 Kč, na všech tuzemských akcích
zaplatí tito členové pouze 100Kč a zbytek registračních poplatků za turnaje/semináře za ně
uhradí ČFK. Tato podpora je určena pro rok 2016. Pro rok 2017 nás bude vedoucí oddílu
informovat, zda stojí o další podporu pro své členy. Podmínky této podpory jsou následující:
Vedoucí oddílu bude informovat VV o účasti na trénincích, členové se zúčastní alespoň dvou
tuzemských akcí. Materiální pomoc řeší oddíl Kacubó Kenrikai. Toto rozhodnutí VV je
individuální posouzení konkrétní situace žadatelů. Vedoucí oddílu Kenshinkan se pro rok
2017 pokusí získat dotace pro členy svého oddílu jinde – např. na městském zastupitelstvu
FM či jinde, kde uzná za vhodné a seznámí VV s výsledky svého jednání – předloží jím podané
žádosti o granty/podporu a vyjádření k nim.
Schváleno poměrem 4:1

2. Vyúčtování reprezentace kendó
VV se seznámil se závěrečným vyúčtováním přípravy reprezentace kendó a ME kendó 2016 a
souhlasí s navrženým rozdělením dotace pro závodníky. V rozpočtu byly ponechány finanční
prostředky pro přípravu na rok 2017.
Schváleno poměrem 5:0
Vyřizuje: J.Ziegelheimová

3. Iaidó Taikai
VV se seznámil s návrhem koncepce iaidó taikai. VV s koncepcí souhlasí a potvrdil Pavla
Balvína ve funkci ředitele iaidó taikai.
Schváleno poměrem 5:0
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4. Schůzka s vedením ČUBU
Zástupci VV kontaktovali vedení ČUBU s žádostí o osobní schůzku za účelem rozvinutí užší
spolupráce. Schůzka proběhla dne 22.6.2016, schůzky se zúčastnili prezident a technický
ředitel ČFK a předseda ČUBU. Byl představený prezident a jeho koncepce vedení ČFK,
opačně zase koncepce vedení ČUBU.
ČUBU požaduje:
-

poslat podrobný kalendář akcí ČFK, kde budou jasně vyznačené akce NP – zařídí
Vlaďka Jarošová
poslat pozvání na dětský oddíl, kam by se přijeli podívat a příp. později pozvali i TV –
zařídí Tomáš Kyncl
poslat seznam žádostí o dotace – zařídí Tomáš Kyncl

Schváleno poměrem 5:0

Zapsala: Jana Ziegelheimová
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