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

10.4.2016
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Sekretář:
Hospodář:

Jindřich Ziegelheim
Daniel Häckl
Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová

1. ME Kendó
Sekretářka a odpovědná osoba výjezdu ME Kendó (Makedonie, Skopje) Jana Ziegelheimová
předložila cash flow k připomínkám, dále bude jednat s hospodářkou na výsledném
vyúčtování. VV s předběžným návrhem souhlasil.
VV ocenil historicky první medailové umístnění na ME Kendó, a to v kategorii týmy juniorů, který
reprezentoval tým složený z juniorů oddílu Nozomi Dojo (Lukáš Havelka, Ondřej Havelka, Lukáš
Kopiště, Nikol Eichlerová, Jakub Lohnický).
Dále se podařilo členům reprezentace získat ocenění Fighting Spirit, a to Ondřej Havelka, Nikol
Eichlerová a Martin Fritz, opět všichni z oddílu Nozomi Dojo.
Všem účastníkům ME děkujeme za vynikající výkony a příkladnou reprezentaci a gratulujeme
k jedinečnému úspěchu.
VV zároveň tímto děkuje příkladnému vedení oddílu Nozomi Dojo, který reprezentaci maximálně
podpořil účastí i spolupráci na přípravě. Tento úspěch vnímáme jako výsledek jejich dlouhodobé
činnosti zaměřené na práci s mládeží a dětmi a chtěli bychom tak dát příklad ostatním oddílům kam
směřovat svoje budoucí aktivity v rámci budó.
Souhrnnou zprávu z ME kendó v nejbližší době zpracujeme a zveřejníme. Vyřizuje Jana
Ziegelheimová.

2. Úkoly z VH
VH nás pověřila o aktualizaci dokumentů na webu ČFK. V současné době se pracuje na
umístnění aktuálních Stanov, zdržení způsobila aktualizace Stanov po odstoupení prezidenta.
Na webu byl zpřístupněn starý Vnitřní řád a nový VŘ k porovnání a připomínkování. VV
neobdržel žádnou připomínku v domluveném termínu. Starý VŘ tedy bude stažen a nový VŘ
je platný v původním znění.
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Pokud budete mít nové návrhy na jakoukoliv změnu kontaktujte VV na adrese vv@czechkendo.cz Vyřizuje Vlaďka Jarošová.

3. Čestné členství
Jindřich Ziegelheim navrhl udělit čestné členství pro pana Hiroši Ozawu. Tento návrh je
podložen dlouholetou spoluprací s ČFK v oblasti Kendó a jeho maximální hmotnou i morální
podporou. Jindřich Ziegelheim se zavázal připravit proces o navržení a schválení se kterým
budou seznámeni vedoucí oddílů.

4. Kitamoto
VV obdržel vyřízení nominace na Kitamoto. Z navržených členů byl vybrán Daniel Hackl
(Kacubó Kenrikai). S nominací je spojena finanční podpora ČFK v hodnotě 5.000Kč.

5. Nový VŘ
VV žádá oddíly, aby se seznámili s novým VŘ v nejbližším možném termínu a postupovali v souladu
s ním, zejména pak, jak postupovat při organizaci veřejných akcí.

6. Stížnost
VV projednal stížnost Patrika Ortha na chování TŘ Tomáše Kyncla při žádosti o povolení
zkoušek a jejich administrativní úkony. VV projednal s oběma aktéry věc stížnosti. Oba byli
srozuměni s dalším postupem a požádáni o smírné řešení. Věc nebude mít na průběh
zkoušek dopad. Vyřizuje Jindřich Ziegelheim.

Termín příští schůzky byl stanoven na 8.5.2016

Zapsala: Vladislava Jarošová
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