Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 25.8. 2013
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: 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 20 mandátů zástupců klubů z 32 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
2012/2013.
Vážení členové ČFAI.
Letošní rok byl ze strany vedení pojat snahou o zlepšení celkového vnějšího obrazu federace,
jejího zviditelnění a utvoření velmi kladného náhledu i širokou veřejností. Během roku byl
vypracován dopis do Hombu Dojo s žádostí o registraci a pomocí rukou Endo senseie předán
osobně do rukou pana Ueshiby. Je třeba si však uvědomit, že je toto pro nás zavazující a
minimálně pro vedení organizace to nese určité závazky, které je třeba plnit. Dále jsme zadali
práci na vytvoření loga ČFAI a oficiálního hlavičkového papíru. Na tyto dvě nutnosti jsem
byl upozorněn již v předchozím roce externím poradcem z oblasti P.R. a proto jsem se
rozhodl toto neprodleně vyřešit. Co se týká knihy pana Francka Noela, tak ta byla konečně po
dlouhé době uvedena na trh. Je třeba jen doladit poslední finanční kroky spojené se srovnáním
účtu s SSPA a vyplacením práv pana Noela. Společně s tím vychází článek v Aikido Jurnal,
v magazínu Fighters´a kniha je již inzerována mnoha portály. Aby nevypadalo vše tak růžově,
tak teď i několik negativ. Tento rok se i přes dlouhé vyjednávání nepodaří uskutečnit seminář
s Endo senseiem v Praze. Budeme se samozřejmě snažit provést seminář příští rok. Stále
máme problém s dodržováním pravidel (které jsme si sami zvolili) a na to se navazují s tím
spojené potíže. Semináře se ustálily a lidé si postupně zvykají na termíny a místa. Ještě
budeme muset zapracovat na ekonomické stabilitě seminářů a dalších investicích, které
posunou organizaci dál. Ke konci zprávy bych rád poděkoval všem členům federace za práci a
snahu kterou vykonávají a tím se snaží federaci zviditelnit a dělají ji dobré jméno. Přijde mi
hloupé jmenovat, poněvadž jsem si vědom množství práce v jednotlivých regionech a
klubech, jež leckdy není ani zveřejňována, což však nesnižuje její kvalitu a potřebu. Děkuji
všem pořadatelům seminářů za perfektně odvedenou práci kterou si často účastníci semináře
ani neuvědomí a zároveň doufám, že ve své práci nadále vytrvají.
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta následujícím způsobem:
PRO 32

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Závěrečná zpráva prezidenta technické komise 2012/2013
Počet zkoušek za sezonu – 38.

Počet udělených stupňů, srovnání s loňskou sezonou:
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V současné době máme v ČFAI evidováno, dle evidenčních listů, jak jste si všichni
„ŘÁDNĚ“ vyplnili:
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Někteří na evidenční listy „kálí“ úplně, jiní zašlou pouze požadavek na licenční známky a
nedoplní seznam a někteří vyplní seznam i se jmény, ale nechce se jim již vyplňovat
technické stupně a další údaje, a tak je to z hlediska evidence stejně k ničemu.
V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta technické komise následujícím způsobem:
PRO 32

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Zpráva sekretáře obsahovala základní statistiku v počtech členů federace v sezóně 2012/2013:
549 dospělých, 262 dětí a 202 vydaných nových průkazů.
S mírně narůstajícím trendem v počtu členů organizace v poslední době došlo za uplynulou
sezónu ke skokovému úbytku dospělých členů. Jejich úbytek lze vypozorovat napříč všemi
kluby federace. Opět byla připomenuta tradiční nedochvilnost některých klubů při placení
členských příspěvků a odebírání licenčních známek.
V rámci hlasování byla přijata zpráva sekretáře následujícím způsobem:
PRO 32

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Zpráva pokladníka seznámila přítomné s následujícím:
k 21.8.2012 jsme měli 256 112,k 22.8.2013 máme 325 950,- (5190,- je z polatků za zkoušky aikikai, bude přepískáno). Naše
jediné příjmy jsou z licenčních známek, z poplatků za zkoušky a prodeje knihy Francka
Noela.
Náš roční příjem činil: 234 000,- (minulý rok 182 050 Kč)
Za semináře a školení trenérů jsme utratili 122 087,(minulý rok 89 872Kč)
Roche, srpen 2012 (letní škola), Karlín
22 920,-,
Endo, říjen 2012, Karlín
31 352,Noel, říjen 2012, Vinohrady
7 097,Školemí trenérů, říjen 2012, Karlín
6 900,Steffan Stenud, listopad 2011, Vinohrady
7 300,Goutard, podzim 2012, Ústí nad Labem + Karlín 18 000,Goutard, leden 2013 , Karlín
10 500,Roche, únor 2013, Brno
800,Noel, červen 2013, Vinohrady
16 018,Další výdaje:
Webhosting + webmaster
11 500,Party Franck
13 500,Výdaje na knihu Francka Noela
10 130,Výdaje prezidenta na chod organizace
8 000,překlad stanov
2 194,vedení účtu u české spořitelny
1 656,poštovné sekretář
364,Celkem výdaje činily:
169 431,-

Ke konci roku byl zůstatek v pokladně organizace 64 569 Kč.
Organizace vlastní kolem 170 výtisků knihy Francka Noela v hodnotě 34 000,- (pokud se
podaří prodat všechny výtisky).
V rámci hlasování byla přijata zpráva pokladníka následujícím způsobem:
PRO 32

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

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 31

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

Pokladník ČFAI Vít Kubelka

PRO 31

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

Sekretář ČFAI Aleš Kubelka

PRO 31

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

Prezident TK René Novotný

PRO 31

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

Tímto zůstává na další volební období rada Federace beze změn.
Dále zůstává beze změn cena členských známek a průkazů pro další období.
400 Kč pro dospělé nad 15 let, 50 Kč pro děti do 15 let a průkaz je zpoplatněn částkou 50 Kč.
Dále bylo hlasováno o následujících otázkách:
- Členové rady Federace neplatí semináře pořádané ČFAI a kluby Federace.
PRO 32

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

- Nákup nových žíněnek na semináře (bude vybrána nejlepší nabídka).
PRO 32

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Různé – diskuse
-

Prezident představil nové logo a hlavičkový papír organizace. Jednomyslně schváleno.

-

Prezident seznámil přítomné o poděkování Hombu dojo za příspěvek organizace
Japonsku v rámci proběhlé katastrofy.

-

Prezident seznámil přítomné o probíhajícím jednání organizace ve věci jejího
začlenění v mezinárodních strukturách Aikido.

-

Prezident předestřel změnu legislativy do budoucna (rušení občanských sdružení) a
tím případné změny stanov Federace.

-

Martin Švihla předestřel přítomným možnost pojištění členů prostřednictvím
organizace a nabídl se, že zjistí bližší podmínky (za kolik, jaký druh).

-

Martin Švihla předestřel přítomným nový návrh aplikace evidence členů Federace. Po
kladném přijetí této možnosti bude organizace tento návrh postupně naplňovat.

-

Byl předložen návrh na udělování diplomů za technické stupně přímo zkušebními
komisaři.

-

Byl projednáván termín podzimní Judanshy (bude včas předložen)

Dále byly předloženy následující příspěvky bez zaujetí jednotného stanoviska:
-

Využití Facebooku pro předávání zpráv a možnost psaných příspěvků

-

Slevy na seminářích (pro členy a nečleny Federace)

Valná hromada byla ukončena presidentem Federace v 16,00 hod.
Zapsal Kubelka

