Valná hromada – zápis
Datum: 25.6.2015
místo: Kavárna Už jsme doma, Praha
přítomní: viz seznam v příloze
zápis: Honza Těšitel

5. výroční schůze Valné hromady České carromové asociace byla svolána (e-mailem + www) Radou
spolku na čtvrtek 25.6.2015 a konala se v pražské kavárně Už jsme doma. Hlavní slovo měl a
předsedou schůze se stal prezident asociace Tomáš Chmelař.

1. Zhodnocení uplynulého období a situace carromu v ČR:
- účast na akcích – jako v předchozím období, jsou stále ty samé a jejich počet pravděpodobně
nebude stoupat. V počtu lidí, kteří jsou schopni se aktivně zapojit do propagace carromu, je
to maximum.
- co s carromem do budoucna? Zneklidňující situací je skutečnost, že se nedaří získávat nové
členy, ale naopak dochází k jejich odlivu (v Praze, ale také v Pardubicích a Medlešicích). A to
zrovna v době, kdy probíhají přípravy na ME v Praze, není vůbec dobré. Hráči odcházejí
z různých důvodů a nelze je nutit, ale každý by se měl nad tímto problémem zamyslet a
společnými silami udělat něco pro oživení, aby se kritické období překonalo.
- hráči by se měli vzájemně podporovat a více komunikovat (Adrian poznamenal, že například
o zamýšlené účasti na zahraničních turnajích bychom si měli dávat více vědět)
2.
-

Změna stanov
vzhledem ke změnám v legislativě ČR je potřeba změnit stanovy
o změnách v krátkosti informuje Tadeáš
pro změnu musí být přítomna nadpoloviční většina členů – tato podmínka je splněna (viz
seznam v příloze), někteří členové, kteří se nemohli dostavit, zplnomocnili své zástupce.

-

hlasování – nové stanovy byly jednomyslně schváleny, všichni byli pro!

3.
-

EUROCUP 2016
zpráva o stavu organizace Eurocupu v roce 2016 v Praze
termín 7.-11.7.
ubytování Hotel Olšanka
hrací místo ZŠ Chelčického
záštita senátora Petra Šilara, byla přislíbena také podpora (i finanční) od Prahy 3
boardy jsou zajištěné – byly objednány nové a cca polovinu potřebných zapůjčí Němci
účast hráčů z ČR je žádoucí, o podpoře a slevách se bude jednat – snaha o zvýhodnění
především těch, co se budou podílet na organizaci.
- jsou potřeba také finanční prostředky – sponzoři, dárci

4.
-

Finance a majetek
všichni zúčastnění byli seznámeni se stavem financí - příjmů a výdajů CCA a PCL
především jde o dar Filipa (28tis.) a získaný grant od Prahy 6 (8tis.)
Honza informoval o stavu majetku CCA

5. Příspěvky
- současný stav přerozdělení příspěvků moc nevyhovuje
- Tomáš představil návrh odvádět celé příspěvky přímo do CCA, jednotlivé kluby, soutěže by si
vedly nadále svoji agendu a CCA by je pak materiálně zaštiťovala a podporovala v poměrném
systému dle počtu členů
- probíhala velká diskuze, padaly různé varianty
- nakonec se o návrhu ani nehlasovalo a vše zůstává při starém
(pouze přítomná většina hráčů PCL se rozhodla darovat veškeré prostředky a vybavení PCL ve
prospěch CCA, zároveň se CCA stala zřizovatelem a pořadatelem PCL a zavázala se PCL plně
materiálně podporovat)
6. Turnaje
- Druhý turnaj
- Open Cup

7. Volná diskuze

V Praze dne 10.7.2015

- Letohrad (3.10. + 2.10. juniorský turnaj)
- Praha 21. listopadu

