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11.10. 2015

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

Tomáš Jelen
Tomáš Kyncl
Jana Ziegelheimová
Daniel Häckl

1. Evropský sportovní den
Daniel Häckl navrh uspořádat Evropský sportovní den v rámci projektu Evropa v pohybu 2015,
s možností získat dotaci v programu programem Erasmus. VV se shodl na podání přihlášky,
doporučujeme termín 7-8.11. 2015. Podmínkou je podpora pražských členských oddílů ČFK, formát
pravděpodobně podobný jako měla akce Odpoledne Japonských Budó v roce 2006. Odpovědná
osoba za akci je Dan Hackl.
Tomáš Kyncl zjistí úprostory na Jižním městě, všichni ostatní členové VV prozkoumají své možnosti
zajištění prostorů.

2. Jmenování vedoucích reprezentací
VV obdržel 1 kandidaturu na pozici vedoucího reprezentace Iaidó: Tomáš Kyncl (Kensei)
VV obdržel 1 kandidaturu na pozici vedoucího reprezentace Džodó: Pavel Tomeš (Nozomi Dojo)
VV prošel kandidatury obou uchazečů a jmenoval Tomáše Kyncla vedoucím reprezentace Iaidó a
Pavla Tomeše vedoucím reprezentace Džodó.

3. Reprezentace Kendó
Reprezentace Kendó zůstává nadále pod přímým vedením VV.
- Daniel Häckl si vyžádá od Tomáše Bergera přístupové kódy ke stránkám ČFK tak aby VV
mohl spravovat sekci Reprezentace.
- Jana Ziegelheimová připraví návrh přípravy reprezentace pro schválení VV.
- Tomáš Kyncl následně zajistí zveřejnění přípravy na webu, sekce Reprezentace.
- První přípravný trénink proběhne ve Frýdku-Místku v sobotu od 15:00 do 19:00 a v neděli od
7:00 do 8:30. Jana Ziegelheimová osloví možné instruktory přípravy, bude postupovat od
nejvyšších stupňů.
- VV schválil založení podúčtu vyhrazeného pro reprezentaci kendó, vlastněného ČFK,
s vyhrazeným dispozičním právem pro příp. VR. Tomáš Jelen požádá Vlaďku Jarošovou o
jeho založení.

4. Ukon ení

innosti Fudoshinkai

VV obdržel informaci o ukončení činnosti oddílu Fudoshinkai. Tomáš Jelen se spojí s Lukášem
Laibrtem a společně navrhnou nejvhodnější postup pro převod aktivních členů tohoto oddílu tak aby
bylo co nejhladčeji ukončen formální vztah mezi ČFK a Fudoshinkai při zachování kontinuity členství
jaho členů v ČFK.

5. Nové pr kazy

FK

VV schválil uvolnění 12230,- Kč na dotisk průkazů ČFK.

6. V , sekce 9: Rozhod í
VV potvrdil platnost sekce 9 VŘ, Rozhodčí, v doposud platném znění.
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7. Zm na právní fiormy oddílu Tenšin Dód ó
VV obdržel zápis ze zasedání rady oddílu, zápis ze členské schůze, která schválila změnu
stanov oddílu a jeho nové stanovy. Předmětem změny stanov je přechod oddílu z právní
formy občanského sdružení na zapsaný spolek v souladu s novým občanským zákoníkem. VV
tuto změnu schválil.

Zapsal:

Tomáš Jelen

V Praze dne: 11.10.2015

Česká Federace Kendó

