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

3.11.2019
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Sekretář:
Hospodář:
Technický ředitel:

Jindřich Ziegelheim
Tomáš Hoffmann
Jana Ziegelheimová
Vladislava Jarošová
Tomáš Kyncl

1. Poděkování
•

•

VV přijal rezignaci Ondřeje Dudáše na pozici vedoucího reprezentace kendó, kterou přijal. VV
děkuje Ondřejovi za výbornou přípravu týmu a výjezdu na ME 2019, i k dosaženým
výsledkům na ME.
VV přijal rezignaci Tomáše Kyncla na pozici technického ředitele ČFK, kterou VV přijal. VV
děkuje Tomášovi za dlouholetou nezištnou práci pro ČFK na mezinárodní i domácí scéně

2. Diskuze
•

•
•
•
•

•
•
•
•

VV, po zralé úvaze a komunikaci se stávajícím TŘ, přistupuje ke kooptaci Václava
Mádla na pozici TŘ od 20.11.2019. Věci k řešení TŘ posílejte na: technicaldirector@czech-kendo.cz.
Zástupci naginata doložili požadované doklady k platbám INF a tímto lze tyto
náklady zařadit do rozpočtu ČFK, včetně roku 2019.
VV přijal oznámení medailových pozic z ME kendó, ME iaido a ME Naginatado a
přidělil VH schválenou výši odměn, 3000Kč/osobu.
VV upozorňuje pořadatele dětských turnajů na nutnost podat vyúčtování
hospodářce ČFK do konce listopadu 2019.
VV schválil mimořádnou odměnu pro hlavní pořadatele TGC2019 ve výši
1000Kč/osobu pro Petra Řezníčka a Tomáše Bergera za dlouhodobě hladkou
organizaci.
VV vyzývá všechny vedoucí oddílů a dalších těl v rámci ČFK k uzavření vyúčtování,
odevzdání požadavků a návrhů rozpočtu na 2020 do poloviny prosince 2019.
Opakujeme výzvu na čerpání dotace PR do oddílů, své návrhy posílejte VV nebo
hospodářce ČFK.
VV vyhlašuje výběrové řízení na pozici VR kendó. Své návrhy posílejte na
vv@czech-kendo.cz.
Pokud nebude do konce roku 2019 jmenován nový VR kendó, tak VV bude
postupovat dále podle vnitřního řádu ČFK a zajistí výjezd pouze po formální
stránce (výběr závodníku podle VŘ, registrace v databázi EKF a zajištění přihlášky
na ME).
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3. Závěr
VV schválil navržený termín VH na 7.3.2020, prosíme, zařaďte si tento termín do kalendářů
oddílů.

Termín příští schůzky byl stanoven na 8.12.2019.

Zapsal: Jana Ziegelheimová

strana 2 ze 1

