Česká Federace Kendó
Zápis z Valné hromady ČFK

2022-03-05
Valná hromada ČFK proběhla dle pozvánky dne 5.3.2022 v Nemocnice Na Homolce,
Roentgenova 2, Praha 5. Před zahájením proběhla kontrola přítomných, mandátních
lístků a plných mocí sekretářem ČFK.
● účast: 23 zástupců, kteří disponovali 30 hlasy z 37 možných.

Zahájení Valné hromady 10:02
Vedením Valné hromady byl pověřen Tomáš Hoffmann, který ověřil
usnášeníschopnost a potvrdil, že je přítomna nadpoloviční účast základních členů
ČFK.
Vlaďka Jarošová informovala o organizačních věcech a Jindřich Ziegelheim pronesl
úvodní slova.

Volby komisí
● volba mandátové komise, návrh: Tomáš Hoffmann, byl schválen
Tomáš Hoffmann potrdil za mandátovou komisi, že VH disponuje 30 hlasy z 37
možných a máme dostatek k hlasů ke schválení Stanov a ostatní agendy a jsme
usnášeníschopni. VH vzala zprávu na vědomí.
●
●
●
●
●
●

volba volební komise, návrh: Lukáš Laibrt, byl schválen
volba zapisovatele zápisu, návrh: Tomáš Hoffmann, byl schválen
volba ověřovatele zápisu, návrh: Vlaďka Jarošová, byla schválena
volba návrhové komise, návrh: Tomáš Hoffmann, byl schválen
hlasování o programu jednání VH, program byl schválen
schválení přítomnosti hostů nebylo třeba

Tomáš Hoffmann byl požádán VH aby před hlasováním vysvětlil změny a představil
novou verzi Stanov ČFK.
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Představení zpráv za uplynulé období
● zpráva Výkonného výboru o činnosti ČFK přednesl Jindřich Ziegelheim.
● zpráva o hospodaření ČFK za rok 2021, prezentovala Vlaďka Jarošová
● zprávu Dozorčí komise přednesl Filip Baumruk.
Valná hromada vzala zprávy na vědomí.
Prezident ČFK Jindřich Ziegelheim poděkoval Vlaďce Jarošové a Janě Ziegelheimové
za dlouholetou práci pro ČFK. Obě se rozhodly do příštího volebního období
nekandidovat.
Oběd 11:35 - 12:35
Tomáš Hoffmann za mandátovou komisi ověřil přítomnost po obědové pauze.
Volby do VV a hlasování
● hlasování o novelizované verzi Stanov ČFK - rev. A, schváleno
Dále proběhlo představení nových kandidátů do VV. Na návrh VH byly volby členů VV
tajné. Byly rozdány hlasovací lístky a vysvětleny instrukce k hlasování.

●
●
●
●
●
●

volba prezidenta, návrh: Jindřich Ziegelheim, byl zvolen
volba viceprezidenta, návrh: Pavel Tomeš, byl zvolen
volba technického ředitele, návrh: Tomáš Hoffmann, byl zvolen
volba sekretáře, návrh: Lucie Spoustová, byla zvolena
volba hospodáře, návrh: Michaela Janšová, byla zvolena
volba náhradníků do VV, kvůli absenci náhradníků neproběhla

Představení rozpočtu na rok 2022, prezentovala Vlaďka Jarošová. Na návrh VH
proběhla diskuse mezi kluby (13:27-13:35). Po diskusi byl upraven rozpočet.

● hlasování o rozpočtu na rok 2022, schváleno
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Jakub Šmerda prezentoval návrh na zařazení kategorie kyu do Národního poháru
kendó. Po prezentaci proběhla rozsáhlá diskuse.

● hlasování o zařazení kategorie kyu do Národního poháru kendó, schváleno
● hlasování o konání následující VH 2023 (4.3.2023) a náhradním termínu
(11.3.2023), schváleno

Volné prezentace a diskuse
Sešlo se jedenáct prezentací a komentářů
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dopis Vladimíra Pryčka o ukončení klubu Kenshinkan
informace o plánovaném ukončení klubu Jikishin
představení rozvoje {UNI}
přidat banner na podporu Ukrajiny na web ČFK
postesknutí, že dlouhodobě není vedoucí repre kendó. Ondřej Dudáš oznámil
svoji kandidaturu na rok 2023
informace o pořádání Nozomi taikai pod vedením Andy Watson
návrh na přesah platnosti členství v ČFK do 31.1. následujícího roku
dotaz na školení/doškolení rozhodčích kendó - termín.
dotaz na školení/doškolení trenérů 3. třídy - termín
nabídka nepotřebných a starých věcí ze skladu Nozomi dojo
Jakub Šmerda vyzval k udržování standardních komunikačních kanálů pro
repre a nepoužívání sítě Facebook. Dále Jakub Šmerda informoval o zrušení
MČR v kendó v roce 2022. Následovala diskuse a neoficiální hlasování, které
potvrdilo, že MČR se v roce 2022 konat nebude. Dotace na MČR bude
ponechána na případné pořadatelství v roce 2023 před VH.

Závěr a ukončení VH 14:45

zapsal
Tomáš Hoffmann

ověřila
Vlaďka Jarošová
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