Česká asociace létajícího disku, o. s.
Technická 2, Praha 6, 166 27, IČO: 69345368
národní asociace hráčů frisbee sportů: Ultimate, Discgolf, Freestyle… www.cald.cz

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 2010
Místo konání: SK Třebechovice pod Orebem, Vitouškova 959, 503 46 Třebechovice pod Orebem.
Datum:5.6.2010
Čas 17:00 – 19:30

1. Prezence
Celkem se dostavilo 159 členů (z toho 6 v zastoupení) z celkového počtu 288 registrovaných
aktivních členů (k 1. 1. 2010). Valná hromada je usnášeníschopná.

2. Zpráva o činnosti VR ČALD za rok 2009
2.1. Juniorská reprezentace
Jana Vejmelková prezentovala činnost, přípravu a výsledky českého reprezentačního
juniorského družstva v roce 2009. Libor Crha, který po ní přebral organizační zajištění chodu
juniorské reprezentace prezentoval probíhající přípravu družstva na Mistrovství Světa
juniorů, které proběhne na začátku srpna v německém Heillbronnu. Trenérem reprezentace
v roce 2009 byl František Fencl, v roce 2010 jejich přípravu vede Nathan Heilmann. Výkonná
rada podpoří přípravu juniorů na MS částkou 2000 Kč na hráče.
2.2. Úspěchy českých klubů v zahraničí v roce 2009/2010
Štěpán Materna prezentoval výsledky českých týmů, které se účastní mezinárodních turnajů
a evropských klubových soutěží CEL a EUCS.
2.3. Akademické hry
Tomáš Němeček prezentoval historii akademických her potažmo akademického mistrovství v
Ultimate frisbee. V roce 2010 se v Praze uskuteční už páté akademické mistrovství ČR
(počtvrté jako součást akademických her). Počet vysokoškolských týmů se rozrůstá a v
posledních letech se konají i kvalifikační turnaje pro Čechy, Severní a Jižní Moravu. Hraje se
Ultimate 5x5 ve smíšených týmech na venkovních přiměřeně zmenšených hřištích.
2.4. Propagační akce
Lucie Frišová vyjmenovala propagační akce, které proběhly od loňské valné hromady,
tradičně významnou je prezentace na zářijovém pražském festivalu Ladronkafest. Propagace
ČALD v rámci kampaně pro WUCC proběhla i v rámci MaratonExpo a chystá se i v rámci
akademických her na festivalu United Island of Prague. LF apelovala na členy, aby se aktivněji
zapojovali

Zápis z Valné hromady občanského sdružení Česká asociace létajícího disku strana 1 ze 5

Česká asociace létajícího disku, o. s.
Technická 2, Praha 6, 166 27, IČO: 69345368
národní asociace hráčů frisbee sportů: Ultimate, Discgolf, Freestyle… www.cald.cz

2.5. Středoškolská liga
Petr Kotěšovec promluvil o projektu Středoškolská liga (SŠL), který probíhá ve spolupráci s
agenturou ZAZO, v projektu je zapojeno 9 škol, z celé ČR, hlavně pak z měst, kde už existuje
nějaký tým ultimate frisbee. Od zahájení SŠL proběhl jeden turnaj v hale, jedno školení
učitelů a proběhne ještě finále, které se bude hrát venku 7x7.
2.6. Training campy
V roce 2009 proběhly 2 training campy (soustředění pro veřejnost) Ultimate frisbee a 1
training camp Discgolfu. Training campů se pravidelně účastní více jak 50 hráčů. Petr Haering
poděkoval trenérům a organizátorům těchto akcí. Training campy patří mezi akce dotované z
grantu MŠMT.
2.7. Grant MŠMT
Lucie Frišová prezentovala informace o grantu na rok 2009, který ČALD získala od MŠMT.
Popsala čerpání a realizované aktivity. Vyzdvihla dlouhodobou úspěšnost ČALD v žádání o
grant MŠMT. Prostředky z grantu přispívají k rozšiřování fundusu. V roce 2010 by mělo
vzniknout nové výukové video
2.8. Komunikace zástupců oddílů a VR ČALD
Ondřej Novák prezentoval návod pro přihlašování na emailovou konferenci halo (at) cald.cz a
její účel. Připravil návod, který bude ke stažení na webových stránkách www.cald.cz
2.9. Databáze členů ČALD
Michal Ševčenko informoval o stavu databáze a o změnách, které souvisejí se změnou
systému výběru poplatků. Nabídl členům, že s při problémech s užíváním, nebo pokud budou
mít připomínky k fungování databáze, mohou se na něj obracet.
2.10. Činnost STK + Liga 2009/2010
Petr Haering shrnul změny v organizaci a systému ligových turnajů, které proběhly v
minulém roce. Včetně úpravy herního řádu Ultimate frisbee, který je k dispozici na webových
stránkách asociace.
2.11. Discgolf
Jiří Blahout prezentoval výsledky ligového ročníku 2009, v Openu zvítězil Daniel Hokeš v
kategorii žen Zdenka Kosková, čtyři Češi se zúčastnili ME 2009. Jiří Blahout jmenoval hráče
nominované pro ME 2010: pro Masters to je Martin Slížek, pro open: Daniel Hokeš a Lukáš
Filandr. V roce 2009 proběhlo x turnajů zimní ligy a 7 turnajů letní ligy. V roce 2009 že byl
zveřejněn český překlad pravidel. V uplynulém roce byl vytvořen i herní řád pro turnaje české
ligy v discgolfu.
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2.12. Frestyle, DDC
Lucie Frišová prezentovala stav sportů v ČR, formu spolupráce s freestyle komunitou, ČALD
plánuje nákup disků na DDC, které budou k zapůjčení pro členy asociace.
2.13. Ostatní
Libor Crha informoval členy o tom, jak probíhá zřizování centrálního skladu ČALD. Lucie
Frišová vyzvala členy, aby se zapojili do připravované pracovní skupiny „směrnice a revize
stanov“
2.14. Frisbee.cz
Radka Balážová informovala o změně na postu šéfredaktora frisbee.cz, tomu šéfuje Michaela
Čakrtová. RB vyzvala zájemce o zapojení do redakční práce na frisbee.cz
2.15. Plánované akce v roce 2010/2011
Jana Vejmelková představila plánované akce pro následujících období:
WUCC – Mistrovství světa klubů v ultimate (open, ženy, mixed, masters)
WUJC – Mistrovství světa juniorů
CEL – středoevropská liga
MČR mix 2010
EUCR-CE – kvalifikační regionální kolo pro region Central East
Training campy ultimate a discgolfu
2.16. Prezentace Vize ČALD 2010 – 2013
Lucie Frišová prezentovala základní body vize VR ČALD pro příští tři roky mezi které patří:
Zvyšování členské základny s ohledem na současné zvyšování kvality hráčů, profesionalizace
ČALD, zacílení rozvojových aktivit na kategorii dětí a mládeže.

3. Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2010
Radka Balážová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2009 (Příloha 1)
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření za rok 2009:
Přítomni: 159; Průběh: + 159,- 0,zdrželi se: 0
Výsledek: VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2009.
Radka Balážová přednesla plánovaný rozpočet na rok 2010 (Příloha 2)
Hlasování o plánovaném rozpočku na rok 2010:
Přítomni: 159
Průběh: + 159,- 0, zdržel se: 0
Výsledek: VH schválila zprávu plánovaný rozpočet na rok 2010.

Zápis z Valné hromady občanského sdružení Česká asociace létajícího disku strana 3 ze 5

Česká asociace létajícího disku, o. s.
Technická 2, Praha 6, 166 27, IČO: 69345368
národní asociace hráčů frisbee sportů: Ultimate, Discgolf, Freestyle… www.cald.cz

4. Zpráva kontrolní komise
KM přednesla zprávu KK, kontrolní komise nemá vůči činnosti VR výhrady.

5. Doplňující volby do Výkonné rady ČALD
Konec volebního období: Petr Haering, Pavel Voloczek, Radka Balážová
Odstupující členové: Zdeněk Bouška, Petr Mikan
Pro následujcí dvouleté funkční období kandidují: Jakub Vondra, Václav Pachta, František
Fencl, Radka Balážová
5.1. Představení a volba kandidátů
Jednotliví kandidáti se představili přítomným členům ČALD a vysvětlili úkoly kterými by se
chtěli ve VR zabývat.
Výsledky hlasování, nově nastupující členové výkonné rady :
František Fencl (chce být členem STK)
Přítomni: 159; Průběh: + 149,- 7, zdrželi se: 3
Výsledek: František Fencl byl zvolen do výkonné rady.
Václav Pachta (chce se zabývat rozvojem sportu na Moravě)
Přítomni: 159; Průběh: + 159,- 0, zdrželi se: 0
Výsledek: Václav Pachta byl zvolen do výkonné rady.
Jakub Vondra (chce se zabývat rozvojem sportu na Moravě)
Přítomni: 159; Průběh: + 159,- 0, zdrželi se: 0
Výsledek: Jakub Vondra byl zvolen do výkonné rady.
Radka Balážová (chce dokončit započaté úkoly v oblasti financí, rozvoje a ve změnách v
řízení organizace)
Přítomni: 159; Průběh: + 157,- 2, zdrželi se: 0
Výsledek: Radka Balážová byla zvolena do výkonné rady.
Složení výkonné rady pro rok 2010 (2011 do konání další VH)
Výkonná rada pro následující rok bude pracovat ve složení:
Jana Vejmelková - předsedkyně (zvolena na schůzi výkonné rady 91/2009 dne 29. 6. 2009)
Jiří Blahout
Libor Crha
Lucie Frišová
Petr Kotěšovec
Tomáš Němeček
Ondřej Novák
Petr Novosad

Štěpán Materna
Martin Slížek
Michal Ševčenko
Radka Balážová (ještě 2 roky)
Jakub Vondra (ještě 2 roky)
Václav Pachta (ještě 2 roky)
František Fencl (ještě 2 roky)
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5.2. Složení kontrolní komise
Kontrolní komise byla zvolena v roce 2009 na dvouleté funkční období pro následující rok
bude pokračovat v práci ve složení:
Kristina Medková
Ráchel Tošnerová
Ondřej Bouška

6. Ukončení schůze
Lucie Frišová a Jana Vejmelková poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na
činnosti ČALD. JV pak setkání ukončila.

7. Seznam příloh k zápisu z valné hromady:
Příloha 1: Zpráva o hospodaření v roce 2009
Příloha 2: Plánovaný rozpočet na rok 2010
Příloha 3: Prezenční listina účastníků, plné moci od nepřítomných členů,
Příloha 4: Evidenční list členů VR

Zapsala: Radka Balážová
Podpis:

Zápis potvrdila: Jana Vejmelková
Podpis:
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