Česká Federace Kendó
Zápis ze schůzky Výkonného výboru

30.7.2021
Přítomni:
Prezident:
Viceprezident:
Sekretář:
Technický komisař:
Hospodář:

Jindřich Ziegelheim
omluven
Jana Ziegelheimová
omluven
Vladislava Jarošová

• Body jednání
1. Aktualizace ve věci stížnosti Václava Mádla
Po náročných jednáních s odborem ministerstva ve věci
aktualizace dat, jsme dosáhli nápravy ke dni 21.7.2021. Pan Václav
Mádl byl informován o všech krocích a rovněž mu byla vyjádřena
upřímná omluva výkonného výboru za prodlení.
2. Zpráva oddílů k chodu ČFK a VV
Prezident Jindřich Ziegelheim požádal na valné hromadě vedoucí
oddílů o vyjádření na otázky spojené s chodem organizace a jeho
zlepšení. Ze všech oddílů ČFK odpověděly oddíly Kacubo Kenrikai,
Nozomi Dojo, Sandómon Praha, Seishinkan Brno, VŠSK Univerzita
Zlín, Kagawa Kai. VV děkuje jmenovaným oddílům za podnětné
informace, včetně těch kritických. Vyhodnocení bude zařazeno do
zprávy na příští Valné hromadě.
Vyřizuje Jindřich Ziegelheim
3. Vedoucí reprezentace kendo
Prezident Jindřich Ziegelheim oslovil vedoucí oddílů kendo o
možnostech pro zvolení nového vedoucího reprezentace. Prezident
inicioval jednání o spolupráci s konkrétními členy.
Vyřizuje Jindřich Ziegelheim
4. Otevřený dopis Tomáše Kyncla
VV a členové ČFK dostali vyjádření pana Tomáše Kyncla
k poslednímu zápisu VV formou otevřeného dopisu s výzvou o
odpověď rovněž otevřenou formou. VV této výzvě vyhověl a
odpověď obratem rozeslal. Pan Tomáš Kyncl vyzval VV o zanesení
věci do zápisu VV, což dnešním dnem VV rovněž splnil. Žádná další
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komunikace ke dnešnímu dni neproběhla, VV tedy považuje věc za
uzavřenou. Obě vyjádření jsou přílohou zápisu.
5. Oznámení o zařazení do nominace
Pan Tomáš Kyncl oznámil VV svůj zájem o nominaci na post
rozhodčího na připravované ME Iaido. VV učinil potřebné kroky
k jeho registraci a vyjadřuje mu plnou podporu. Hospodářka Vlaďka
Jarošová v rámci rozpočtu a po konzultaci s ředitelem Taikai
Pavlem Balvínem jednala o možné podpoře v rámci školení
rozhodčích Iaido. Pavel Balvín souhlasil s podporou.
Administrativu přihlášky vyřizuje Tomáš Hoffmann
Dotaci na školení rozhodčích (dle stavu přihlášky) vyřizuje Vladka
Jarošová
6. Žádost o výjimku
Vedoucí reprezentace Vladimír Hyndrák oslovil vedoucí oddílů
s žádostí o jejich nominaci pro širší výběr. Obdržel několik návrhů,
se kterými bude dál pracovat. Vedoucí reprezentace Iaido požádal
VV o výjimku pro nominace na letošní EIC. Z důvodu
epidemiologické situace, která znemožnila splnit zadané parametry
výběru nelze dodržet znění vnitřního řádu o reprezentacích a výběru
reprezentace v plném rozsahu. Jako klíčový pro výběr zadal
vedoucí reprezentace seminář oddílu Shinbukan a aktuální stav
závodníků. VV souhlasí a plně chápe situaci. Velmi si vážíme, že se
výjezd uskuteční a vyjadřujeme plnou podporu vedoucímu
reprezentace.
7. Oznámení o plánovaném odchodu z funkce
Hospodářka Vlaďka Jarošová žádá vedoucí oddílů, aby se pokusili
ve svých řadách najít budoucího hospodáře. Věříme, že společně
najdeme adekvátní náhradu, kterou hospodářka postupně seznámí
s agendou funkce. V opačném případě, což bychom vzhledem ke
specifikaci funkce velmi neradi aplikovali, bude zvolen náhradník.
Termín příští schůzky byl stanoven na září 2021 dle zařazených úkolů
k vyřízení.
Zapsala: Vladislava Jarošová
Přílohy: 2
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