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Jindřich Ziegelheim
Tomáš Hoffmann
Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová
omluven

1. Zhodnocení Valné hromady ČFK 2019
VV probral jednání VH, zejména pak jeho nedostatky, které se díky
vzájemné spolupráci podařilo vyřešit a připravil si podklady pro
jednání v roce 2020.
VV děkuje všem zástupcům oddílů za jejich účast a podnětné
návrhy. Prezident ČFK osloví individuálně zástupce oddílů, kteří se
nedostavili, někteří dokonce bez omluvy, na důvody jejich neúčasti.
VV děkuje za připomínky a dohled nad regulérností voleb a celého
jednání Pavle Rajmanové z oddílu Kensei.
VV děkuje všem zájemcům, za jejich kandidaturu na post
náhradníka.
VV děkuje vedoucím svěřených úseků za jejich obětavou práci pro
udržení činnosti a dalšího rozvoje ČFK. Jejich práce je velmi
důležitá a VV si cení jejich práce a zejména výsledků, kterých
dosáhli.
Po skončení VH VV požádal vedoucí jednotlivých reprezentací o
rychlé zhodnocení jejich činnosti a spolupráce s VV. VV byl
spokojen s vedením a neshledal žádné nedostatky. VV definoval
svoje úkoly v souvislosti s výjezdem na ME a přeje všem vedoucím
hodně sil v jejich činnosti.
2. Vyjádření VV k soutěži taikai
VV byl osloven ředitelem taikai Pavlem Balvínem Shinbukan Dojo
s návrhem na organizaci prvního národního taikai, zajištění jeho
kontinuálního pokračování Czech open iaido taikai s využitím
stávajících taikai. Každé dojo by tak jednou za čtyři roky bylo
pořadatelem.
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VV tento návrh podporuje a žádá ředitele taikai o časový
harmonogram a přípravu podkladů pro samostatnou směrnici
Vnitřního řádu pro tuto soutěž podobně jako je tomu u kendó.
Vyřizuje a kontaktní osobou za VV je Tomáš Hoffmann.
3. Změny ve stanovách ČFK a vnitřním řádu
VV byl na VH osloven s návrhem na revizi stanov a vnitřního řádu.
VV se těmito revizemi bude v průběhu roku zabývat a bude včas
informovat o změnách.
4. Kitamoto 2019
Nominován a vybrán byl Lukáš Havelka Nozomi Dojo s podporou
ČFK a dotací ve výši 10.000Kč.
VV žádá Lukáše Havelku, aby po návratu připravil zprávu
s fotografiemi o své účasti a plánem, jak svoje nabité zkušenosti
předá do ČFK, zaslal na adresu VV.
Čerpání dotace vyřizuje Vlaďka Jarošová
5. Nominace ME kendó 2019
Vedoucí reprezentace Ondřej Dudáš Kacubo seznámil VV
s nominací závodníků na ME. VV tuto nominaci detailně probral a
souhlasí s návrhem.
6. Dotace MŠMT
ČFK získala státní dotaci ve výši 283.050,-Kč
Základní rozdělení této dotace proběhlo na VH 2019.
Termín příští schůzky duben.
Zapsala: Vlaďka Jarošová
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