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12.1.2022 

 

Přítomni: 

Prezident:   Jindřich Ziegelheim 
Viceprezident:   Pavel Tomeš 
Sekretář:   Jana Ziegelheimová 
Technický komisař:               Tomáš Hoffmann 
Hospodář:   Vladislava Jarošová 
 
 
 
 
 
 

 Body jednání 

 

 

1. Příprava VH 2022 
VV potvrzuje termín konání valné hromady ČFK na 5.3.2022. Místo 
konání bude opět Nemocnice Na Homolce 
Pozvánka společně s dalšími dokumenty bude odeslána do 
4.2.2022 na vedoucí oddílů. Prosíme oddíly o kontrolu 
přihlášených členů v databázi ČFK. – vyřizuje J.Ziegelheimová 
 

2. Náhradníci do VV 
Ve znění stanov ČFK hledáme náhradníky do VV, žádáme oddíly o 
jejich návrhy. Rok 2022 je rokem volebním a VV v současném 
složení nebude kandidovat znovu. Jmenovitě ve VV se z osobních 
důvodů rozhodly nepokračovat hospodářka Vladislava Jarošová a 
sekretářka Jana Ziegelheimová. 
 
 

3. Reprezentace kendó ČR 
ČFK obdrželo od EKF podmínky ME v kendó, které se koná 
v německém Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 27.-29.5.2022. 
VV přebírá zodpovědnost za výjezd reprezentace kendó na ME a 
v rámci svých zkušeností a funkcí rozdělil pravomoce takto: 

a. Jindřich Ziegelheim a Jana Ziegelheimová jsou pověřeni 
přípravou a výběrem týmu mužů, žen a juniorů na ME. 

b. Tomáš Hoffmann je pověřen registrací a dalšími 
administrativními úkony spojenými s ME. 
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c. Hospodářka Vladislava Jarošová je pověřena finančními toky 
souvisejícími s reprezentací a její přípravou. 

d. VV sestavil rozpočet reprezentace kendó na přípravu a 
výjezd na ME. VV také sestavil harmonogram přípravy 
s ohledem na datum konání ME. Tréninky povede pan 
Jindřich Ziegelheim a podle možností i další vysoké stupně 
z okolních států (Funabiki sensei, Barány sensei a další jsou 
v jednání – také podle aktuálních epidemiologických 
opatření). Tréninky jsou jednou za 14 dní vždy v pátek od 
18:30 -20:00 a sobotu od 10:00-16:00. Místem byla určena 
tělocvična Kobukan dódžó na Suchdole, která za cenu 300Kč 
na cvičební hodinu (cena nižší než je v této lokalitě obvyklá) 
nabízí veškeré zázemí, plus je možné zde přenocovat. 
Vyzýváme vedoucí oddílů v případě, že vědí o jiném 
cvičebním prostoru v Praze či blízkém okolí, aby VV o tomto 
informoval a to nejpozději do 4.2.2022. 

e. Majitelé tělocvičny vystaví vždy měsíčně fakturu 
s  vyúčtováním odcvičených hodin za daný měsíc. 

f. VV telefonicky seznámil vedoucího dozorčí komise s tímto 
záměrem, tento neměl námitky.  

g. Vše výše uvedené ad. Reprezentační tréninky schválil VV 
takto: Pro: viceprezident, technický ředitel, hospodářka, Proti: 
0, Zdrželi se: Jindřich Ziegelheim, Jana Ziegelheimová 

 
 

 

 

 

Termín příští schůzky byl stanoven na 30.1.2022 

Zapsala: Jana Ziegelheimová 

 


