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2012/2013
Připravili jsme pro Vás přehled věcí, které se udály a uskutečnily v jednotlivých oblastech působení ČALD. Pokud budete mít dotazy,
tak buď piště na vr@cald.cz a nebo se ptejte osobně členů VR.
1. Ligové soutěže

Kvalifikace na halové mistrovství v kategorii open

Venkovní sezóna 2012

Termín: 19.-20. 1. 2013

Venkovní sezóna kategorie open a women probíhá herním

Lokalita: Dolní Cerekev

systémem s kvalifikací. Kategorie mix byly vroce 2012 naplněna,

Počet týmů: 15

vroce 2013 se bude hrát víceúrovňovým herním systémem.

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/vysledky-kvalifikace-nahalove-mistrovstvi-republiky-v-open-2013

I. Kvalifikační turnaj v kategoriích open a womem
Termín: 21.-22. 4. 2012

Halové mistrovství České republiky v kategorii mix

Lokalita: Humpolec, Hněvkovice

Termín: 9.-10. 2. 2013

Počet týmů: 14 open, 8 women

Lokalita: Plzeň

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/1-kvalifikacni-turnaj-na-

Počet týmů: 10 v1. lize, 11 v2. lize

mropen-zeny-2012-ovladli-prague-devils

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/zluta-zimnice-halovymmistrem-republiky-pro-rok-2013

II. Kvalifikační turnaj v kategoriích open a womem
Termín: 12.-13. 5. 2012

Halové mistrovství České republiky v kategoriích open a women

Lokalita: Malšice, Lom

Termín: 23.-24. 2. 2013

Počet týmů: 12 open, 7 women

Lokalita: Brno

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/yellow-block-lay-ds-vitezi-2-

Počet týmů: 13 women, 10 v1. lize open, 9 v2. Lize open

kvalifikace-na-mr-open-zeny

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/prague-devils-zluta-zimnicetree-vitezi-na-hmr-cr-open-zeny

Mistrovství České republiky v kategoriích open a women
Termín: 23.-24. 6. 2012

Termíny turnajů a pořadatele na halovou sezónu 2014 lze nalézt

Lokalita: Prosetín

v kalendáři na webu ČALD.

Počet týmů: 11 open, 6 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/prague-devils-si-odvazi-double-z-

Soutěžní řád

mistrovstvi-republiky-open-zeny

Hlavní změnou bylo doplnění nového hracího systému pro
víceúrovňové soutěže, který se začal aplikovat na halové sezóně

Mistrovství České republiky v kategorii mix

2013. V roce 2013 začne platit pro venkovní sezónu v kategorii

Termín: 8.-9. 9. 2012

mix systém kvalifikace.

Lokalita: České Budějovice
Počet týmů: 19

Hodnocení Spirit of the game

Pořadí: http://cald.cz/novinky/prague-devils-si-odvazi-double-z-

Po týmech jsme chtěli, aby psaly komentáře na SOTG formuláře,

mistrovstvi-republiky-open-zeny

s cílem více sjednotit hodnocení SOTG na turnajích. Snažíme se
vyvolat diskusi na frisbee.cz o tomto tématu a chystáme poslat

Halová sezóna 2013

dotazník týmům k jednotlivým bodům hodnocení.

Proběhlo halové mistrovství České republiky ve třech kategoriích
open, women a mix. V kategoriích open a mix probíhala soutěž

Pořádání turnajů

víceúrovňovým herním systémem.

Poděkování všem týmům, které si vzaly na starost a uspořádaly
některý z ČALD turnajů.

Kvalifikace na halové mistrovství v kategorii mix
Termín: 15.-16. 12. 2012
Lokalita: Hradec Králové
Počet týmů: 16
Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/vysledky-kvalifikace-nahalove-mistrovstvi-republiky-v-mixu-2013
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2. Reprezentace

Pro Silence to byla poslední sezóna, od letošního roku budou

V loňském roce upravila VR ČALD podmínky pro sestavování

startovat v Evropské lize domovské týmy - Prague Devils, FUJ a

reprezentačních týmů. Nejpozději 4 měsíce před první platbou

Tree Monkeys. Úspěchem je také 5. místo týmu Tornado Lou na

organizátorům rozešle VR ČLAD přes známé komunikační kanály

plážovém turnaji v Rimini v kategorii mix.

výzvu zájemcům o pozici trenérů pro jednotlivé kategorie.
Po dobu jednoho měsíce pak bude VR ČALD shromažďovat
přihlášky jednotlivých zájemců o pozici trenéra a na základě

4. Rozvojové a propagační akce

těchto přihlášek pak VR ČALD rozhodne, kdo pozici trenéra v
dané kategorii získá. Trenéři se pak dále starají, aby byly včas

Středoškolská liga

posílány platby (team fee a players fee) a soupisky hráčů. VR

Vítězem ročníku 2011-2012 se stalo gymnázium Třeboň. Konečné

ČALD může pomoci při zajišťování dresů (návrh dresu musí vždy

výsledky ročníku: http://www.cald.cz/novinky/trebonske-

VR ČALD schválit), organizaci dopravy a v rámci partnerství se

gymnazium-vitezem-stredoskolske-ligy-20112012

sponzory může nabídnout materiální a finanční podporu. Hráči
si sami hradí náklady na dresy, dopravu, ubytování

Prvního turnaje letošního ročníku se zúčastnilo 33 týmů z 27

a stravu. VR ČALD může pro jednotlivá mistrovství určit

škol. Kvalifikační turnaje se hrály v 5 městech - Praha, Brno, Plzeň,

koordinátora reprezentace. Tato informace bude vždy uvedena

Hradec Králové a České Budějovice. Před startem ročníku jsme si

ve výzvě zájemcům o pozici trenéra. Koordinátor zajišťuje

zaplatili inzerci v časopise Zrcadlo, které chodí do všech škol.

komunikaci mezi organizátory turnaje a trenéry.
Od příštího roku chystáme zrušení zimní části, budou tak již jenom
V letošním roce se konají 3 mistrovství (ECBU, EYUC a WU23),

3 venkovní turnaje. Zimní část by mělo nahradit juniorské halové

kterých se mohly české týmy účastnit. Na mistrovství Evropy v

mistrovství republiky.

plážovém Ultimate bude Českou republiky reprezentovat tým
v kategorii Women. Na mistroství Evropy juniorů (EYUC) posílá

Tady je seznam škol, které se nějakého turnaje zúčastnily:

Česká republika týmy v kategorii Open i Women. Mistrovství

Jiráskovo gymnázium Náchod, Česko anglické gymnázium České

světa juniorů v kategorii do 23 let (WU23) se Česká republika

Budějovice, Gymnázium Jírovcova České Budějovice, Gymnázium

nebude účastnit.

Nad Alejí Praha, Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové,
Gymnázium Špitálská Praha, Gymnázium Ždár nad Sázavou,
Gymnázium J.K. Tyla Hradec Králové, Gymnázium B. Němcové

3. Zahraniční turnaje a naše působení

Hradec Králové, Gymnázium Třeboň, Obchodní akademie

Evropské ligy 2012 se zúčastnily týmy Silence (pár dálších týmů

Heroldovy sady Praha, Biskupské gymnázium J. Neumanna České

se zúčastnilo EUCQ turnaje jako tyro tým Silence), Velká Morava

Budějovice, Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Gymnázium

v kategorii open a týmy Hot Beaches, Prague Devils a Velká

Voděradská Praha, Gymnázium Písek, Slovanské Gymnázium

Morava v kategorii ženy. Silence se umístili celkově na 7. místě

Olomouc, Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň, Gymnázium a SOŠ

zopakovaly tak svůj loňský výsledek. Úspěchem je účast dvou

Přelouč, Obchodní akademie Chrudim, Gymnázium J. Keplera

českých ženských týmů na finálovém turnaji. Prague Devils

Praha, Gymnázium Ostrava Hrabůvka, SŠINFIS Plzeň, Gymnázium

obsadil 10. místo a Hot Beaches 5. místo. http://www.cald.cz/

Česká Lípa, Gymnázium J.V.Jirsíka České Budějovice, Gymnázium

novinky/na-finale-evropske-ligy-silence-na-7-hot-beaches-na-5-

Elgartova Brno, SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara Plzeň, Obchodní

prague-devils-na-10-miste

akademie Pardubice

EUCR turnaj v Mariboru

Více informací a také konkrétní výsledky turnajů naleznete na

http://www.cald.cz/novinky/na-finalovy-turnaj-evropske-ligy-

těchto stránkách: www.cald.cz/stredoskolska-liga a www.zazo.

postoupily-3-ceske-tymy

cz/skoly/vysledky-frisbee/

EUCQ turnaj v Šardicích

Školení učitelů

http://www.cald.cz/novinky/ceske-tymy-zahajily-uspesne-

V roce 2012 nedošlo k žádnému školení učitelů. V červnu 2013

letosni-evropskou-ligu

proběhnou 2, v Plzni a Brně.
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Training campy

Oproti minulému ročníku nestartovala UP (Olomouc) a UK HK

TC Skály (okres Písek) 19.-20.5.2012

(H.Králové). Naopak novým účastníkem byl tým TU z Liberce.

12. training campu se zúčastnilo 30 hráčů a hráček. Letos

Českobudějovická JU nepokračovala do finále z důvodu

proběhla akce bez juniorského soustředění, které bylo

přijímacích zkoušek několika hráčů týmů a přepustili tak místo

samostatně a TC se tak otevřel pro více pokročilé hráče. Účast

VŠB (Ostrava).

však nebyla příliš hojná především zdůvodu kolize termínu
se zkouškovým obdobím a maturitami. Jádro účastníků tvořili

Podpora ČALD – Již tradičně podporujeme ČAH cenami, kdy

především hráči a hráčky znových týmů – Ježkovy oči (Jihlava),

poskytujeme poháry pro vítěze turnaje a SOTG. Další podporou

Mimolety (Chotěboř), Pecky (Žďár nad Sázavou). Program se tak

je především spolupráce členů ČALD při organizaci ČAH.

přizpůsobil těmto týmům, které mají podobné problémy.
Rozvoj na VŠ
Celou akci zajistil tým PeaceEgg pod vedením Marka Holického

K tradičním univerzitám, které mají zařazené ultimate do výuky

a o samotný program se postaral Petr Haering. Rozpočet byl

sportů (ČVUT, VUT, UP, VŠB, ČZU) jsou nově vyvíjeny aktivity i na

vyrovnaný, bez dotací a grantů. Cena pro účastníka 500Kč.

dalších univerzitách (ČZU Plzeň, VŠP Jihlava). (Nemáme úplně
zmapované všechny univerzity, proto budeme rádi, když se nám

Na podzim proběhly dva TC. V Brně a v Karviné. Opět se

ozvete, pokud se u vás také něco děje.) Od letošního letního

zúčastnilo kolem 30 hráčů a hráček. Organizoval UFB. Rozpočet

semestru byl také na VUT vBrně poprvé zařazen discgolf do

vyrovnaný, bez dotací.

nabídky sportů pro studenty.

TC do budoucna

Průzkum podpory ultimate od VŠ v loňském roce:

VR ČALD ve spolupráci s Jakubem Vondrou připravuje novou

UK - nic

podobu Training campů, zaměřenou především na podporu

ČZU - tělocvik v letním semestru. Podpora v zázemí pro ŽZ, které

středoškolské ligy a začínajících týmů.

je ve VSK (za členské příspěvky mají hřiště na trénink)
VŠE - nic (pouze v balíku netradičních sportů v řádu 1-2h za

Akademické hry

semestr)

ČAH 2012 proběhly 11.6. na půdě VUT vBrně. Zúčastnilo se jich

ZČU - nově se to rozjelo, učitel (pan Červenka) je nadšený a tlačí

8 týmů (první 4 zpředchozích her a druhou čtveřici doplní týmy

to dál. cca 20 lidí za semestr a budou pravděpodobně otevírat

vzešlé zkvalifikace). Kvalifikace, která proběhla vJihlavě, se

další kapacity.

zúčastnilo 7 týmů.

ČVUT - 5x týdně tělocvik (z toho jeden pro pokročilé)
VŠB - 1x týdně tělocvik (cca 20 lidí), 2x týdně trénink pod VSK

Pořadí kvalifikace:

(jElita)

MU Brno + SOTG

MU - nic

ČZU Praha

VUT - tělocvik pro začátečníky a pro reprezentaci 1x týdně s

JU České Budějovice (odstoupila)

kapacitou 50 lidí.

ZČU Plzeň

Další školy, co byly na kvalifikaci a nepostoupili nevím. Tuším jen:

VŠB Ostrava

VŠP Jihlava - tělocvik 1x týdně

TU Liberec

Liberec - tělocvik 1x týdně

VŠPJI Jihlava
Ostatní
Pořadí finálového turnaje:

VR ČALD se nepodílela na jiných propagačních aktivitách, jen

1. ČVUT Praha

podpořila několik regionálních propagačních akcí (a to především

2. UK Praha

věcně - disky, knihy wucc a propagační materiály). Například

3. ČZU Praha

Ladronka fest nebo turnaj pro střední školy v Plzni.

4. MU Brno (SOTG)
5. VUT Brno
6. VŠE Praha
7. ZČU Plzeň
8. VŠB Ostrava
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5. Junioři

Od roku 2012 mají aktivní členové ČALD možnost využít slevu

V současné době máme cca aktivních 29 kluků (u20) + 4 (u17) a

u partnérů ČALD. Jedna sé o online frisbee shop Ultimo (také

holek 27 + 4. Pak je v každé kategorii dalších cca 5-6 lidí, co jsou

partner Středoškolské ligy a asociace jako takové), kavárnu

na týmech, ale ještě nevíme, zda budou jezdit a pravidelně hrát.

Vypáléné Koťátko, catering HamTam a agenturu Allroads.
Konkrétní informace naleznete zde. http://www.cald.cz/slevy

Trenéři:
Open U20 Nathan Heilmann, Jiří Svatoš

S firmou Burik jsme domluveni na partnerství pro letošní rok kdy

Open U17 Jan Splítek, Zuzana Grycová

reprezentační týmy budou mít dresy s 50 procentní slevou.

Juniorky Vojta Palouš, Josef Bělohradský
Jinak na stránkách ČALD http://www.cald.cz/sponzoring, je
Od července 2012 noví manažeři:

ke stažení prezentace pro oslovování partnerů a sponzorů,

Open – Marek Dostál,

kterou může každý využít. Velmi by nám pomohlo, kdyby se do

Juniorky – Karolína Zubatá

shánění sponzorů zapojilo více lidí. Pro ty co seženou sponzora,
který asociaci poskytne finanční plnění, tak může počítat s 15

Minulá sezóna (2012)

procenty z částky, jako provizi.

Junioři se v loňské sezóně zúčastnili turnajů ve Vídni a v
Šardicích. Proběhlo větší soustředění na jaře v Prosetíně, menší

ČALD minigranty

na podzim v Praze. Bohužel z finančních důvodů nevyšla účast

VR ČALD se rozhodl v roce 2012 připravit a spustit vlastní

na WJUC (Mistrovství Světa Juniorů v ultimate frisbee), které se

grantový program a uvolnit tak část zisku z WUCC 2010 na

konalo v srpnu 2012 v Dublinu.

podporu propagace sportu v regionech i na národní úrovni a
motivovat tak jednotlivce a oddíly k zapojení do propagace

Letošní sezóna (2013)

sportu, která byla dlouhodobě tažena hlavně z iniciativy členů VR

- zimní halové soustředění v březnu v Praze

a několika skalních dobrovolníků.

- venkovní soustředění v dubnu v Praze
- EJUC - Mistrovství Evropy Juniorů v Kolýně nad Rýnem v srpnu

Minigranty jsou jako program ČALD vypisovány každoročně s

- podzimní soustředění

ohledem na aktuální stav financování uvnitř asociace a slouží k
podpoře naplňování vize ČALD. Tento program je zatím vypsán

Hlavní akcí letošního roku je ME v Kolíně nad Rýnem, kam

na zkušební dobu 3 let, kdy může být na projekty v tomto období

jedou týmy kategorie open U19 a ženy U19. VR ČALD přispěla

celkem uvolněno zhruba 200-300 tisíc korun.

těmto týmům zaplacením team fee - cca 20 tisíc korun. Dále je
vyčleněna částka na přípravu.

První kolo s uzávěrkou 31.3. se otevřelo začátkem února, další
uzávěrka v roce 2013 bude k 30.9. Při zpracování žádosti je třeba
brát v potaz, že termíny případných plánovaných akcí je třeba

6. Granty a sponzoring

plánovat s přestihem, nějakou dobu si VR ČALD vyhrazuje na

ČALD neobdržel v roce 2012 žádnou podporu formou grantu či

zpracování a posouzení vašeho projektového záměru.

dotace - tento stav je setrvalý a danný dlouhodobě nepříznivou

Z vyhrazených prostředků zatím nebylo čerpáno.

situací v oblasti podpory malých sportů a asociací s nižším
počtem hráčů po pádu Sazky.

Více informací naleznete na webu čald v sekci www.cald.cz/
minigranty

Jistou naději skýtá nové rozpočtové období EU, které by mělo
přinést strukturovanou podporu sportu v rámci sloučení
programů pro vzdělávání (Erasmus for all/ YES - Youth, Education

7. Finance

& Sports). Zde by mohla po dlouhé době opět být šance na

V roce 2012 došlo ke zrušení méně využívaného účtu v

podporu menšinových sportů a my to budeme sledovat.

měně EUR. Dále byl založen spořící účet pro podnikatele s

Obdrželi jsme finanční dar v hodnotě 30 000 od agentury Alive.

roční úrokovou sazbou 0,7%. V neposlední řadě byla v bance

Ke konci roku 2012 skončila spolupráce se sport.cz, kde jsme měli

provedena aktualizace zástupců ČALD, kteří mohou disponovat s

svou vlastní rubriku. Důvodem je malá čtenost rubriky.

finančními prostředky ČALD, vč. elektronického bankovnictví.
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Zpracování účetnictví ČALD bylo zadáno paní Blaženě Petrlíkové,

aktivních hráčů doplnili. VR to poskytne informace o věkovém

se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Po dvou měsíční

rozložení hráčské základny.

spolupráci bohužel došlo ke ztrátě zpracovaných dat a smlouva
s pí. Petrlíkovou byla ukončena. Z tohoto důvodu bylo zažádáno

Soupisky

o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Finanční

Na každém turnaji pořádaném ČALD je potřeba odevzdat

úřad pro Prahu 6 této žádosti vyhověl. Nyní účetnictví ČALD

soupisku hráčů každého týmu, které oddíl na turnaj vyšle.

zpracovává firma PRODIMO s. r. o.

Přestože je možné soupisku psát ručně přímo na turnaji, je
vhodné soupisku vyplnit v elektronické podobě. Pokud zástupce

Účetní závěrka bude přiložena k této zpravě, stejně jako

soupisku vyplní v EČ alespoň den před turnajem, pořadatel ji

předběžný rozpočet na rok 2013.

bude mít na turnaji vytištěnou. Případné opravy je možné pak
ručně doplnit na vytištěný formulář.

8. Komunikace zástupců oddílů a VR ČALD

VR se snaží v letošním roce o modernizaci systému EČ který by

Po zkušenosti z minulosti byli z každého oddílu přidáni další

odstranil nedostatky současného, větší kontrolu nad příspěvky

zástupci, kterým chodí emaily pro komunikaci s VR ČALD. Každý

členů ze strany jednotlivých týmů tak i ze strany VR.

oddíl by tak v současnosti měl mít 2-3 zástupce a nemělo by
docházet, že když jeden nemůže (například v zahraničí, na

Členské kartičky

dovolené apod.), tak se oddíl o ničem nedozví. Bohužel stále se

V letošním roce přibyla možnost vytisknout kartičku člena ČALD

stává, že ne všechny oddíly napíší svoji odpoveď včas. Prosím,

přímo z EČ. Odpadá tím potřeba distribuce hotových kartiček

zkuste termíny pro odpovědi, přihlašovaní a další věci, které

a zvláště pak přelepek. Vytištěním kartičky vzniká povinnost

souvisí s fungovaním oddílů v rámci ČALD, dodržovat. Usnadníte

zaplatit členský poplatek za sezónu. Kartičky mohou být využity

tím práci ostatních, jak VR ČALD, tak například organizátorům

jak pro slevu u partnerů ČALD (http://www.cald.cz/slevy), tak

turnajů pod hlavičkou ČALD.

například organizátory pro vstup do spací haly.

Dalším kanálem pro komunikaci s oddíly je web ČALD - www.

Členské příspěvky

cald.cz, kde by měly být všechny podstatné informace. Kalendář

Poplatek členů ČALD je rozdělen na dvě části. Hráčský poplatek

turnajů, dokumenty ČALD, zápisy ze schůzí VR ČALD, informace

250,-Kč za sezónu a turnajový poplatek 30,-Kč za každou účast

pro pořadatele turnajů, soutěžní řád soutěží a podobně.

na turnaji pořádaném ČALD. Turnajový poplatek je vybírán
organizátorem turnaje a poté předán ČALD. Hráčský poplatek

Dále jsme vytvořili profil na Facebooku a zkoušíme připomenout

je poukázán oddílem na účet ČALD. Oddíl je povinen zaplatit

emailu halo@cald.cz zasíláním souhrnu dění v ultimate komunitě.

hráčský poplatek za každého hráče, který je v průběhu sezóny
zapsán na soupisce jakéhokoli oddílu, nebo mu byla vytištěna
členská kartička. Přehled neuhrazených poplatků za jednotlivé

9. Databáze členů ČALD, členské poplatky

sezóny a průvodce pro jejich zaplacení je dostupný v EČ.

Pro snížení administrativní zátěže VR je evidence členů a vybírání
členských poplatků v kompetenci jednotlivých oddílů. Každý

Poplatky za sezónu 2011-2012 5 týmů zaplatilo až v roce 2013

oddíl má jednoho zástupce který má přístup do evidence členů

(tedy více jak 3 měsíce po ukončení sezóny) a jeden tým je

(EČ) kde může provádět následující činnosti:

nezaplatil vůbec. Někteří hráči těchto týmů se účastnili ligových

- přidávat členy a aktualizovat údaje členů oddílu.

turnajů sezóny 2012-2013. Tomuto jevu se VR bude s pomocí

- vyplňovat soupisky na turnaje pořádané ČALD.

nové EČ snažit zabránit upozorněním zástupce týmu již při tvorbě

- vytisknout členské kartičky pro členy oddílu.

soupisky.

- získat podklady pro zaplacení členských příspěvků.
Nezaplacené poplatky za minulou sezonu - v EČ zvolte nabídku
Údaje členů oddílu

„Členské příspěvky“ a vyberte sezonu.

U každého člena by měly být vyplněny následující údaje:
jméno a příjmení, pohlaví, datum narození a e-mailová adresa.
U mnoha členů není vyplněno datum narození a proto bychom
rádi apelovali na zástupce oddílů, aby tento údaj alespoň u
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10. STK

- Nadále trvá nabídka položek určených k odpisu. Jde o některé

V soutěžní řádu (je ke stažení na www.cald.cz) nebyly v uplynulém

položky, které nám zbyly po WUCC, a jedná se o měkké plastové

roce provedeny žádné změny. STK nezaznamenala žádné potíže

kanystry na vodu a kancelářský papír A4. Jsou nabízeny zdarma.

spojené s poslední větší změnou soutěžního řádu, kterou bylo

V případě zájmu se obracejte na vr@cald.cz.

zařazení vícestupňové soutěže, a nebylo tedy nutné do soutěžního

- Odprodaly se kádě na vodu (5 kusů). Jelikož zájem převyšoval

řádu, co se týká formátu soutěží, zasahovat. Po mistrovství

nabídku, nebyly kádě rozdány zdarma. Všichni zájemci byli

republiky v Prosetíně byl z řad členské základny vznesen podnět

znovu kontaktováni a poptávka se s nabídkou srovnala při ceně

k přehodnocení bodu 3. odstavce o bodovém ohodnocení v

stanovené na 300,- Kč za kus.

soutěži s kvalifikací, který stanoví bodovou odměnu za vítězství

- Sada discgolfových košů se do doby, než ČADG rozhodne o

v kvalifikačním turnaji. STK tedy oslovila zástupce oddílů, které

jejich odkoupení, budou pronajímat a to za stejných podmínek,

se v posledních dvou letech probojovaly do semifinále turnaje

které platí pro půjčování našich přenosných discgolfových košů.

venkovní soutěže, s žádostí o jejich stanovisko a případné
náměty ke změně, přičemž současně vysvětlila záměr, který
STK začleněním tohoto prvku sleduje. Oddíly se k problematice

12. ostatní

nevyjádřily, což STK vyhodnotila tak, že oddíly jsou s odůvodněním

VR ČALD zadala a vybrala nové logo asociace. Autorem je Martin

tohoto pravidla spokojeny a změna, alespoň prozatím, nutná není.

Kolerus ze studia Touchbranding.
Připravili jsme revizi stanov (přiložena k této zprávě), která by

11. Majetek, sklad

měla zohlednit lepší fungování asociace do budoucna. Poslali

Možnost rezervace přes webovou aplikaci: sklad.cald.cz

jsme týmům v zimě ke komentářům. Začali jsme diskusi ohledně

Rezervování přes webovou aplikaci se osvědčuje. V současné

členských příspěvků, jejich výše a struktury od příštího roku.

době skladová aplikace registruje 46 uživatelů.
Pár poznámek k dodržování pravidel skladu

13. Dobrovolnictví v ČALD

Ve skladu je možné si vyzvednout jen ty položky, které byly dříve

VR ČALD by chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhají

zarezervovány prostřednictvím webové aplikace skladu. Není

při projektech ČALD a při rozvoji a propagaci frisbee v Čechách.

možné si přímo ve skladu vzpomenout na další věci a půjčit si je bez

Poděkování zejména pro Marka Dostála a Karolínu Zubatou, kteří

rezervace. Vtakovém případě je nutné zajistit zarezervování tak,

se starají o juniorské ultimate a dále všem trenérům juniorských

aby bylo vyloučeno, že si dané položky zarezervuje jiný uživatel a

reprezentačních výběrů. Dále Zděňku Krákorovi a vzdělávací

vydá se pro ně do skladu. Webová aplikace nabízí seznam položek,

agentuře ZAZO za organizazační zajištění Středoškolské ligy.

takže je možné si seznam projít a na vše potřebné si vzpomenout už

Dále všem hráčům a lidem, kteří pomáhají na školách a týmům

při rezervování. Není přitom nutné procházet celý seznam položek.

na turnajích. Dále děkujeme lidem, kteří pomáhají na Training

Je možné si seznam setřídit podle skupiny, do které je položka

campech, například Petr Haering a Jakub Vondra. Pokud jsme na

zařazena (kliknutím na název sloupce „Group“), a následně si projít

někoho zapomněli jménem, tak se omlouváme.

jen konkrétní skupiny. Vsoučasné době jsou položky rozděleny do
skupin: Zábava, Propagace, Kancelář, Hřiště a Disk.

Jinak bychom rádi touto cestou opět připomněli a požádali o
pomoc všech, kteří mají ochotu pomoct. Počet lidí v asociaci roste

Je dobré mít sebou rezervační list i při vracení. Rezervační list

a s tím roste i počet akcí a úkolů, které je potřeba řešit. Navíc

slouží jako oprávnění ke vstupu do skladu nejen při vyzvedávání

doufáme, že máme všichni zájem, aby se základna rozrůstala i

zarezervovaných věcí, ale také při jejich vracení. Navíc rezervační

nadále. Bez vaši pomoci to ale nebude snadné. Možnosti pomoci

list usnadní vrácení věcí na správné místo.

jsou na následujících akcich a projektech: Středoškolská liga,
Training campy, juniorské ultimate, propagační akce, sponzoring a

Skladové položky

další drobné činnosti. Ozvěte se nám prosím na vr@cald.cz, pokud

- Zakoupena další nová nerezová 25l várnice (1.600,- Kč).

máte chuť a čas.

- Sestavena druhá lékárna.
- Vyrobeno 100 nových asociačních disků. Tyto disky se prodávají
přes našeho partnera Ultimo.cz, se kterým byla uzavřena komisní

VR ČALD

smlouva a který je oficiálním prodejcem zboží ČALD.

30. 4. 2013
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