Česká Federace Kendó
Zpráva Dozorčí komise ČFK za rok 2018
dk@czech-kendo.cz

V kalendářním roce 2018 neobdržela Dozorčí komise (DK) žádný podnět k prošetření. Buď vše
funguje hladce a bez problémů, nebo jsou jednotlivé členské oddíly srozuměny se stávajícím
stavem a nemají tendenci nic oficiálně řešit.
DK provedla detailní kontrolu hospodaření ČFK a nenalezla v něm žádnou nesrovnalost.
Tímto tedy DK potvrzuje, že vedení účetnictví ČFK je jak po formální, tak obsahové stránce
v pořádku. Kromě detailní kontroly konané vždy v předstihu před Valnou hromadou (VH)
probíhají během roku i namátkové kontroly (1-2), které rovněž žádné nesrovnalosti
neukázaly.
Rádi bychom uzavřeli pár oblastí, které se ve zprávě DK objevovaly několik let po sobě:
a) Vedoucí reprezentace kendó
Minulý rok se po několika neúspěšných výběrových řízeních podařilo konečně obsadit
pozici Vedoucího reprezentace kendó. Novým vedoucím reprezentace se stal Ondřej
Dudáš z oddílu Kacubó Kenrikai. Tímto mu přejeme pevné nervy a hodně štěstí
v plánování přípravy výjezdu na nadcházející ME v Srbsku. Zároveň všechny oddíly
vyzýváme k podpoře a úzké spolupráci s novým vedoucím reprezentace – bez vaší
aktivní pomoci jen těžko dokáže reprezentaci rozvíjet. A nakonec – rádi bychom uvítali
větší informovanost o dění uvnitř reprezentace i pro lidi stojící vně – např. využitím
sekce Reprezentace na webu ČFK, nebo veřejnou skupinou na FB.
b) Informační portál pro členy ČFK (webové stránky ČFK)
Nové webové stránky ČFK jsou v provozu více než rok, a tak bychom se rádi zeptali
účastníků VH na jejich komentáře týkající se vzhledu a dostupných informací. Bude nás
zajímat i názor z „druhé strany“ – Tomáše Hoffmanna, který nový web spravuje.
c) Úprava bodovacího systému NP (kendó)
V minulém roce proběhla úprava bodovacího systému NP, která měla za cíl zjednodušit
systém bodování a lépe stanovit pozici jednotlivých závodníků v žebříčku. Na základě
zkušenosti z prvního roku máme pocit, že nový systém se osvědčil. Stejně tak rozšíření
smíšené kategorie na 16 závodníků vedlo k větší atraktivitě vrcholné soutěže (MČR).
Na závěr chceme zmínit jednu věc, která sice nepatří do zprávy za rok 2018, ale je z našeho
pohledu natolik důležitá, že je potřeba si ji vyjasnit. Dne 1.2.2019 byla rozeslána na zástupce
členských oddílů ČFK elektronická pozvánka na VH ČFK. V této pozvánce bylo uvedeno datum
a místo konání schůze. Chyběl v ní ale program VH s odůvodněním, že bude poslán
v následujícím emailu. Tento následný email však nebyl z důvodu technického selhání
doručen. Program byl zaslán až na vyžádání. Do budoucna je nutné se této situace vyvarovat.
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V Praze a Hradci Králové, 1.3.2019

Filip Baumruk, předseda DK

Roman Záhora, člen DK
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Ondřej Kašpar, člen DK

