Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 27.8. 2011
Valná hromada byla zahájena v 15,15 hod. sekretářem ČFAI, který přivítal všechny
zúčastněné. Poté byl přednesen program VH v následujícím pořadí: Přednesení zprávy
jednotlivých členů rady ČFAI, volby nových členů rady pro následující volební období a
různé. Po zapsání členů do presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 21 zástupců klubů
ČFAI z 31 možných a VH je usnášeníschopná. Dále byl po všeobecné diskusi navrhnut pro
VH následující volební klíč: Kluby s členskou základnou do 15 členů – 1 hlas, 15 – 50 členů 2 hlasy, nad 50 členů – 3 hlasy
Hlasování k navrženému volebnímu klíči: PRO 45
Hlasování k navrženému programu VH: PRO 45

PROTI O
PROTI O

ZDRŽEL SE O
ZDRŽEL SE O

Po hlasování si vzal slovo prezident organizace a přivítal přítomné zástupce klubů. Představil
zástupce polských aikidistů v ČFAI pana Rafaka Obrzuda. Zpráva prezidenta byla shrnutím
činnosti organizace za uplynulé období. Týkala se pořádaných stáží, seznámením přítomných
se stavem překládané knihy pana Francka Noela. Dále seznámil přítomné o nevýhodnosti
vstupu naší organizace do struktur ČSTV.
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta následujícím způsobem:
PRO 43

PROTI O

ZDRŽEL SE 2

Zpráva sekretáře obsahovala základní statistiku v počtech členů federace v sezóně 2010/2011506 dospělých, 153 dětí a 206 vydaných nových průkazů. VH byly představeny dva nové
kluby (Žďár-Doksy a Mordor Moravská Třebová), které na doporučení Ondřeje Maliny
vstoupily do řad ČFAI. Současně byla připomenuta tradiční nedochvilnost některých klubů
při placení členských příspěvků a odebírání licenčních známek. Byla podána informace o
nových internetových stránkách organizace. Bylo poděkováno Romanu Stoklasovi za
zhotovení nových licenčních známek pro následující sezónu.
V rámci hlasování byla přijata zpráva sekretáře následujícím způsobem:
PRO 45

PROTI O

ZDRŽEL SE O

Zpráva pokladníka seznámila přítomné se založením nového účtu - 7.4. 2011 na kterém se
deponovalo 220 544 Kč. K 25.8. 2011 činil rozpočet federace 243 215 Kč (225 466 Kč účet,
17 749 Kč hotovost). Příjmy ČFAI od 7.4.2011 činily: členské příspěvky 37 940 Kč, zkoušky
5 400 Kč. Výdaje od 7.4. 2011 činily: semináře Judansha Brno 6 500 Kč, F. Noel Vinohrady
2007 Kč. Ostatní náklady na chod ČFAI 12 172 Kč (účty, poplatky za zkoušky aikikai).
Přibude platba webmasterovi za uplynulý rok. Dále uvedl pokladník náklady a přeplatky na
jednotlivé podzimní semináře v roce 2010: F. Noel ( 17. 10. Vinohrady) přeplatek 16 350 Kč,
Judansha (listopad Praha) náklady 600 Kč, J. Roche (25.2. Žatec) náklady 5 000 Kč, F.
Gouttard (12.3. Karlín) náklady vyrovnány.
V rámci hlasování byla přijata zpráva pokladníka následujícím způsobem:
PRO 45

PROTI O

ZDRŽEL SE O

Zpráva prezidenta technické komise byla přednesena po konstatování sekretáře, že do dalšího
volebního období byl na předchozím shromáždění vyšších technických stupňů všemi hlasy a
jednomyslně opětovně zvolen René Novotný. Byla sdělena základní statistika zkoušek za
uplynulou sezónu. Počet udělených stupňů: 6 kyu-47, 5 kyu-44, 4 kyu-24, 3 kyu-16, 2 kyu19, 1 kyu-6, shodan-4, nidan-1. V současné době je v ČFAI evidováno: 1. DAN – 45, 2.DAN
– 15, 3. DAN – 8, 4. DAN – 3, 5. DAN – 2. V průběhu uplynulé sezóny bylo vybráno 31

zkušebních protokolů. Bylo poukázáno na jejich spozdilé zasílání některými organizátory
zkoušek.
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta technické komise následujícím způsobem:
PRO 45

PROTI O

ZDRŽEL SE O

Valná Hromada byla vyzvána sekretářem k předložení kandidátů do voleb rady ČFAI pro
následné volební období. Noví kandidáti nebyli navrženi. Dosavadní kandidáti souhlasili
s případným dalším působením ve svých funkcích. Poté bylo přistoupeno jednotlivě k volbám
rady ČFAI k příslušným funkcím:
Prezident ČFAI Pavel Munzar

PRO 43

PROTI O

ZDRŽEL SE 2

Pokladník ČFAI Vít Kubelka

PRO 44

PROTI O

ZDRŽEL SE 1

Sekretář ČFAI Aleš Kubelka

PRO 44

PROTI O

ZDRŽEL SE 1

Dále bylo projednáno a odsouhlaseno následující: Cena členských známek se nemění,
zůstává pro následující období - 300 Kč pro dospělé nad 15 let a 50 Kč pro děti do 15 let.
Současně byl navržen termín o zaplacení a odebrání základního množství známek
jednotlivými oddíly do 30.11. 2012. Hlasování PRO 45
PROTI O
ZDRŽEL SE O.
Prezident ČFAI předložil VH dvě žádosti o dotaci předložené v sezóně 2010/2011. První byla
předložena Karlem Trefným na seminář v Boskovicích. K fakturám v hodnotě 4 500 Kč
nebyly předloženy žádné další informace. S ohledem na tuto skutečnost VH žádost zamítla.
Druhá žádost se týkala proplacení nájmu tělocvičny v hodnotě 6 500 Kč v rámci proběhlé
letošní letní školy v Letovicích, kterou pořádá Aikido Karlín. V průběhu projednávání této
žádosti vyplynula skutečnost, že na základě platných technických předpisů (poslední
provedené změny – 12.6. 2010) se na klubové semináře finanční příspěvky v současné době
neposkytují. Po všeobecné diskuzi a upřesnění žádosti organizátora akce Ondřeje Maliny
přistoupila VH k hlasování o poskytnutí dotace na letní školu v Letovicích 2011. Mezi hlavní
důvody patří mimořádná propagace ČFAI konáním této akce, její dlouhá tradice a zájem o její
pokračování pod hlavičkou organizace. Hlasování PRO 27
PROTI 5
ZDRŽEL SE 13.
Na základě uvedeného hlasování bude mimořádná dotace proplacena.
Předchozí diskuze vyvolala otázku finanční kompenzace klubům a organizátorům, kteří
zajišťují stěžejní činnost organizace a to pořádání seminářů se zahraničními učiteli. Martin
Švihla přišel s návrhem proplacení paušálního poplatku organizátoru takovéhoto semináře,
který má současně na starost příslušného učitele. A to při pořádání semináře v místě jeho
bydliště 2000 Kč a v místě mimo jeho bydliště 3000 Kč. Tento návrh byl jednomyslně přijat
(PRO 45 PROTI O ZDRŽEL SE O). Z další diskuse bylo zřejmé, že stejně nedostatečně
jsou ohodnoceni organizátoři těchto zahraničních seminářů, kteří poskytují své prostředky
(tělocvičny, žíněnky a svůj čas). ČFAI se v nejbližší budoucnosti bude muset touto otázkou
zabývat, jelikož tato práce je v současné době nedoceněná a je prvořadá pro technický růst
všech členů naší organizace. Limitující faktorem jsou finanční prostředky organizace.
VH se usnesla po všeobecné diskusi zrušit možnost přímých dotací pro následující období
jednotlivým klubům (technické předpisy bod 9.1, 9.2). Hlasování PRO 26 PROTI 5
ZDRŽEL SE 14.

Valná hromada byla ukončena 17,00 hod.
Zapsal Kubelka (s pomocí poznámek Romana Stoklasy)

