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Zápis ze zasedání výkonného výboru eské Federace Kendó
Prezident:
Hospodářka:
Viceprezident:
Sekretář:

1. Nový

Tomáš Jelen
Vladislava Jarošová
Daniel Hackl
Jana Ziegelheimová

len TMÚ

Začátku schůzky byl přítomen nový člen TMÚ Tomáš Hoffman, se kterým se VV seznámil, uvítal ho a
vzal na vědomí jeho možné přínosy k vedení ČFK. Nahradil Petra Březinu, který svou funkci dal
k dispozici. Tomáš Hoffman se bude starat o emailovou korespondenci v rámci ČFK a o kalendář akcí.

2. Vnit ní

ád

FK

VV diskutoval o zbylých sekcích, Soutěžní a přestupní řád bude ode všech odpřipomínkován do
15.11. (další schůzka VV) a na další schůzce bude dokončen v první řadě soutěžní řád.

3. Evropský sportovní den
ČFK se zúčastnila výběrového řízení na uspořádání sportovního odpoledne v rámci programu
Erasmus, v řízení jsme uspěli a získali jsme dotaci na uspořádání sportovního odpoledne ČFK, které
proběhne v neděli 8.11.2015 pod vedením viceprezidenta ČFK a ve spolupráci oddílů ČFK.
Daniel Hackl pošle aktualizovaný program Tomáši Bergerovi. Vyžádá si potvrzení od všech předem
kontaktovaných oddílů a jejich zástupců, že s odpolednem počítají.

4. Návšt va Horiguchi senseje
VV bude prostřednictvím sekretáře kontaktovat Horiguchi senseje s žádostí o vedení semináře
k přípravě reprezentace kendó na MČR nebo o vedení semináře před TGC 2016. Podle odpovědi
senseje dá VV na vědomí oddílům data pro jimi plánované semináře.
VV vzal na vědomí informaci Nozomi dojo o možnosti semináře s Morioka sensejem (kendo 7.dan) a
informaci Kacubo Kenri Kai o možnosti semináře s předními senseji z Francie.

5. Dotaz na tvorbu koncepce
VV projednal dotaz Ondřeje Švorce na koncepci a fci viceprezidenta v ČFK. Byla mu poskytnuta
osobní odpověď od Tomáše Jelena. Daniel mu pošle odpověď emailem.

6. Tvorba nových webových stránek
PR manažer (Vladislava Jarošová) informovala VV o stavu jednání kolem nových webových stránek.
Nové ČFK stránky jsou v procesu tvorby, počítá se i s oficiální FB stránkou ČFK. Nové stránky budou
pravděpodobně dokončené do konce roku 2015.
Tomáš Jelen kontaktuje Jana Cílka s dotazem na FB reprezentace a jeho další plány s jeho správou.

7. Termín následujícího VV
Pro projednání VŘ byl navržen mimořádný termín VV 15.11.2015 v 19:30.
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Jana Ziegelheimová
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