Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 25.8. 2012
Valná hromada byla zahájena v 14,00 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny
zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím pořadí:
Přednesení zprávy jednotlivých členů rady ČFAI: prezidenta ČFAI, prezidenta technické
komise, pokladníka a sekretáře. Ve stejné době byl ukončen zápis do presenční listiny a
zjištěno, že v rámci hlasovacího klíče je přítomno 30 mandátů přítomných zástupců klubů z
46 možných a VH je usnášeníschopná. Jednomyslně byl odsouhlasen pro konání VH volební
klíč: Kluby s členskou základnou do 15 členů – 1 hlas, 15 – 50 členů - 2 hlasy, nad 50 členů –
3 hlasy.
Přednesená zpráva prezidenta shrnula činnost organizace za uplynulé období školního roku
2011/2012.
Vážení členové ČFAI uplynulý rok jsme začali ne příliš šťastně a já doufám, že se během
roku většina nedorozumění vysvětlila, či jste alespoň všichni přemýšleli jak a jakým směrem
s problémy pohnout. Myslím si, že stále patříme mezi jednu z nejsvobodnějších a
nejdemokratičtějších organizací a to sebou holt občas nějaký spor přináší. Je však třeba
zapracovat na řešení a ne na prohlubování našich vzájemných sporů. Co se týká finanční
situace, je nutné si uvědomit, že je-li ekonomickou krizí postižena celá země, nemohou
členové od organizace čekat vytvoření polštáře pro pohodové bytí. Doufám, že snad již
všichni chápou, že nastal čas zvednout cenu licenční známky ( ten ostatně nastal již dávno).
Během roku jsem se od členů snažil získat informace o jejich potřebách ( týkajících se
aikido). Zároveň jsem však kontaktoval pár kolegů, kteří se podílejí na vedení organizací sice
s jinou zájmovou aktivitou, ale se stejnou strukturou. Musím se přiznat že informace byly
pro mne někdy až překvapivé – značí však, že to co u nás stále vázne je komunikace mezi
vyššími stupni a odmítání zcela zásadních ekonomických pravidel při stanovování cen a na to
navázaných možných dotací. Dále pak se potýkáme s rozpoznáváním nutných potřeb
organizace – jako by v nás zůstávalo cosi z doby minulé. ( snad se nikoho nedotknu ). Co se
týká seminářů za uplynulý rok. Probíhají téměř shodně jako v minulých letech, účast na
seminář opět stoupá. Pouze účast na seminářích Judanscha je často mizivá, bylo dobré
promyslet co s tím – zda li je důvod pokračovat v takovém množství. Ohledně knihy pana
Noela je to tak, že na následujícím semináři p. Noela by se měli sejít na doladění detailů
autor, sponzor a výrobce – poté snad již budeme brzo úspěšně v cíli. Co se týká účasti na
školení trenérů – fakt bída. Přitom je stále slyšet od některých vyšších nižších jak je těžké vést
trénink, když tam je …… ( a vyjmenují mnoho problémů které je trápí ). Nechám rád našeho
PTK ať se s Tím do budoucna popere. Na závěr bych rád dodal, že by bylo dobré, aby
vedoucí klubů spolu opravdu více komunikovali. Co třeba takhle na nějakém semináři skočit
SPOLEČNĚ i s učitele na nějakou večeři a tam diskutovat klidně až do noci. Dříve tyto
setkání probíhali na Mírově – kde vzhledem k místu nebylo možné před druhým kam utéct.
Pojďme popřemýšlet zda nevytvořit akci která by byla přínosem pro naše cvičení a zároveň
jsme se před sebou nemohli schovávat. Mírov vám mohu snad zase zařídit. Otázka je přijedete všichni?
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta následujícím způsobem:
PRO 28

PROTI O

ZDRŽEL SE 2

Závěrečná zpráva prezidenta technické komise 2011/2022
Počet zkoušek za sezonu – 33 pro dospělé, 11 pro děti
Počet udělených stupňů, srovnání s loňskou sezonou:
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V současné době máme v ČFAI evidováno: 1.DAN 44, 2.DAN 16, 3.DAN 8, 4.DAN 3,
5.DAN 2
DTS: 6/1 26, 6/2 25, 5/1 10, 5/2 6, 4/1 2, 4/2 4, 3/1 3
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta technické komise následujícím způsobem:
PRO 28

PROTI O

6

ZDRŽEL SE 2

Zpráva ze Shromáždění vyšších technických stupňů předložená PTK:
Ze shromáždění VTS vyplynulo:
1. V nastávající sezoně 2012/2013 je povinnost kontroly dodržování formálních
podmínek uchazečů o zkoušky na stupně KYU ČFAI delegována na Zkušební
komisaře.

2. Případná finanční, či jiná odměna náležící Zkušebnímu komisaři za provedení
zkoušek, je plně na domluvě mezi pořádajícím klubem (pořadatelem) a Zkušebním
Komisařem.
3. Doporučené finanční odměny pro učitele na semináři ČFAI jsou minimální a pořadatel
semináře je povinen dohodnout předem nejenom podmínky finanční odměny pro
učitele, ale i zajistit vhodné ubytování, stravování a způsob refundace cestovních
nákladů.
4. Zároveň byl vznesen apel na vedoucí oddílu, aby při stanovení ceny semináře pro
jednotlivé uchazeče brali na zřetel technickou úroveň učitele, jeho letité zkušenosti a
určitou profesionalitu a tyto znalosti zbytečně nepodhodnocovali.
5. Vzhledem k rozšíření ČFAI o nové kluby v Polsku a pořádání semináře s Joelem
Rochem v Polsku je stanoven další možný termín pro vykonání zkoušek na stupně
DAN ČFAI na tomto semináři.
Tyto body byly předneseny na VH a jednomyslně přijaty VH.
Zpráva sekretáře obsahovala základní statistiku v počtech členů federace v sezóně 2011/2012:
526 dospělých, 258 dětí a 246 vydaných nových průkazů. Byla připomenuta tradiční
nedochvilnost některých klubů při placení členských příspěvků a odebírání licenčních
známek.
V rámci hlasování byla přijata zpráva sekretáře následujícím způsobem:
PRO 29

PROTI O

ZDRŽEL SE 1

Zpráva pokladníka seznámila přítomné s následujícím:
28.8.2011 jsme na účtu měli 243 215,k 23.8.2012 máme na účtu 246 112,Naše jediné příjmy jsou z licenčních známek a z poplatků za zkoušky. Náš roční příjem činil:
182 050,Za semináře a školení trenérů jsme utratili 89 872:
Roche, srpen 2011 (letní škola), Karlín
Endo, říjen 2011, Karlín
Noel, říjen 2011, Vinohrady

25 345,12 130,4 460,-

Steffan Stenud, listopad 2011, Vinohrady 2 000,Školemí trenérů, listopad 2011, Třebíč

10 000,-

Judansha, prosinec 2011, Č. Budějovice

6 500,-

Goutard, leden 2012, Karlín

6 000,-

Roche, únor 2012, České Budějovice

13 810,-

Školemí trenérů, duben 2012, Třebíč

6 650,-

Judansha, květen 2012, H. Králové

6 200,-

Noel, červen 2012, Vinohrady

5 277,-

Další větší výdaje:
Webhosting + webmaster

12 500,-

cesta vyšších tech. stupňů do Polska

6 650,-

průkazy pro ČFAI

19 974,-

překlad knihy F. Noela

17 800,-

Letovice 2011

6 500,-

proplacení dotací O. Malinovy za rok 2010/2011 4 620,Předložené údaje dokazují, že jsme za ten rok nic neušetřili ani neztratili. Poslední čtyři
výdaje byly mimořádné a další rok se jim lze vyhnout.
V rámci hlasování byla přijata zpráva pokladníka následujícím způsobem:
PRO 29

PROTI O

ZDRŽEL SE 1

Dále byla projednána cena členských známek a průkazů pro další období. Jednomyslně bylo
VH odsouhlaseno jejich navýšení. Z jednotlivých návrhů byla hlasováním přijata následující
varianta:
400 Kč pro dospělé nad 15 let, 50 Kč pro děti do 15 let a průkaz je zpoplatněn částkou 50 Kč.
PRO 21

PROTI 9

ZDRŽEL SE 0

Současně byl opětovně odsouhlasen termín o zaplacení a odebrání základního množství
známek jednotlivými oddíly do 30.11. každého roku. V souvislosti s tímto problémem bylo
konstatováno, že bez předložení zaplacené licence nelze využívat výhod ČFAI – provádění
zkoušek, slevy při účasti na školení trenérů a seminářů pro pokročilé. Hlasování PRO 30
PROTI O ZDRŽEL SE O.
V rámci diskuse byl na návrh René Novotného projednáno konání školení trenérů, které se
dosud konalo dvakrát ročně a nejsou v současné době tyto dva termíny členy ČFAI plně
využívány. Po všeobecné diskuzi se přistoupilo k hlasování ke kompromisní variantě pořádat
školení trenérů jedenkrát ročně PRO 29 PROTI O ZDRŽEL SE 1. Druhý z návrhů, týkající
se způsobu pořádání pokročilých seminářů judansha a to dvakrát ročně, nedoznal změn a bez
hlasování VH jednomyslně vyjádřila potřebu pokračovat v jejich konání v dosavadní podobě
2 x ročně.
Pokladník poukázal na skutečnost, že členové, kteří jsou majitelé trenérských licencí doposud
málo využívali možné slevy na seminářích.
Prezident v diskuzi v obecné rovině předestřel problémy s organizací národních seminářů a
způsoby jejich konání pro řádný chod organizace (cena, dotace, nedostatečná účast cvičenců).
Zástupce klubu Praha Karlín předestřel problematiku organizování zahraničních seminářů
v souvislosti s celkovým zajištěním celé akce včetně starosti o učitele (ubytování, jídlo,
společenské akce).
Z další diskuse vyplynulo, že v průběhu nastávající sezóny bude nutno se zabývat
následujícími problémy, které byly často v průběhu jednání vyšších technických stupňů a VH
zmiňovány:

-

zavést takové dotační tituly pro pořádání národních seminářů, které by využívaly část
prostředků získaných organizací za předpokladu jejich opodstatnění, spravedlivého
přerozdělování a neohrožení finančních rezerv organizace s tím aby současně
maximálně podporovaly rozvoj celé organizace.

-

uvažovat o přidělování finančních prostředků organizátorům zahraničních seminářů
s ohledem na jejich společenskou prezentaci s učitelem (vlastní stravné, společenské
akce, které jsou absolvovány s ohledem na organizování volného času učitele,
případně kompenzaci jejich volného času). Jednorázové příspěvky odsouhlasené VH
v roce 2011 zdaleka nepokrývají soukromé výdaje jednotlivých organizátorů a
musíme si uvědomit, že organizování těchto seminářů je stěžejní pro technický růst
celé organizace.

-

pro technický růst ČFAI je nutná podpora jejich členů ze strany vedoucích klubů
v účasti na seminářích yudansha a především na školeních trenérů

Rada federace uvítá všechny návrhy jednotlivých klubů, které zpracuje do konkrétní podoby
k všeobecné diskusi a případnému následnému hlasování.
Valná hromada byla ukončena 17,00 hod.
Zapsal Kubelka

