Valná hromada – zápis
Datum: 22. 9. 2016
místo: Kavárna Už jsme doma, Praha
přítomní: viz seznam v příloze
zápis: Honza Těšitel

6. výroční schůze Valné hromady České carromové asociace byla svolána (e-mailem + www) na
čtvrtek 22. 9. 2016 a konala se v pražské kavárně Už jsme doma. Hlavní slovo měl prezident asociace
Tomáš Chmelař.

1. Zhodnocení minulého roku
Vzhledem k tomu, že prioritou letošního roku byl EC, je možné považovat rok za úspěšný.
- podařily se všechny dnes již tradiční akce (MČR juniorů, Jarní turnaj, Ladronkafest, Měsíc
zdravé 6, PCL, několikeré veřejné hraní a pár dalších menších akcí)
- a další nás ještě čekají (Letohrad, přesun PCL, Test serie, World Championship, Open Cup).
- to vše bylo ve vypjatém roce dosti náročné, navíc to, že na to ve většině případů zůstali sami
Tomáš s Honzou, bylo dosti deprimující…
- pomoc v průběhu EC byla skvělá, EC však skončil a opět jsme ve starých kolejích! Pocit
vyčerpání, minimální zpětné vazby apod. nelákají Tomáše k pokračování ve své funkci.
V uplynulých letech se ale udělalo spoustu práce, a tak bychom neměli dopustit, aby se
začalo stagnovat.
Z toho plyne, že pokud se nenajde nikdo jiný, bude Tomáš znovu kandidovat.
2. Eurocup
- poděkování Filipovi a ostatním, kteří finančně přispěli (Aleš K., Zdeněk T.), Zdeňkovi, který
půjčil peníze v době, kdy byly potřeba a na účtu nebyly. Stejně tak Šéfovi, a také těm, kteří
přispěli pomocí. EC dopadl velice dobře, zvláště podle reakcí ze zahraničí.
- nezanedbatelný podíl na tom měla příprava, která probíhala minimálně půl druhého roku a
posledního půlroku velice intenzivně.
- úspěch to byl hlavně díky všem, kteří byli na místě a řešili neuvěřitelné množství požadavků
účastníků. Dominika, Alžběta, Martin, Věra a samozřejmě Zdeňka a Terezka. Většinou jsou to
lidé, kterým by carrom mohl být ukradený, nehrají nebo v té době hráli velice krátce, ale i tak
mu věnovali hodně.
- bez chyb se to pochopitelně neobešlo, ale z nich se poučíme také v rámci dalších turnajů
(např. chybějící váha…)
3. Finance
- granty: 10 000 - Praha 6, 10 000 - Praha 4, 45 000 - Praha 3, senátor Šilar 5 000 + 5 000,-. To
jsou důvody, mj. proč se zúčastňujeme akcí jako např. Ladronkafest apod.
- současný stav financí je +70 000 + Martin startovné na MS

-

bude se hradit ještě doprava boardů do Německa, pojištění a musí se počítat v budoucnu
s úschovou asociačních boardů, které jsou zatím uskladněny u Honzy v práci

4. Členské příspěvky
-

návrh na odvod celých příspěvků 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 (zapůjčení boardů zdarma dle počtu hráčů a členů CCA, např. pro CML)

-

v rámci hlasování byli všichni zúčastnění PRO

5. Šéf – návštěvnost stránek
kolem EC byla návštěvnost veliká, a to z celého světa
6. Volba prezidenta a jeho spolupracovníků (Rady CCA)
- nikdo jiný se do volby nepřihlásil, zůstal tedy jediný kandidát Tomáš
- hlasování proběhlo jednoznačně – všichni byli PRO, nikdo nebyl PROTI a pouze jeden se
zdržel hlasování
- Rada CCA je tedy v tomto složení:
Tomáš Chmelař – prezident – narozen 23. 6. 1966, bytem Mělnická 4, Praha 5
Jan Těšitel – 1. tajemník – narozen 16. 5. 1983, bytem Slavíkova 2, Praha 2
Michal Fučík – 2. tajemník – narozen 26. 12. 1980, bytem Daškova 3086, Praha 12
7.
-

Nové prostory pro PCL
kavárna Trilobit, Zborovská
bude potřeba pomoc se stěhováním do nového místa a s vyklízením
termín nového hraní přesunout z 27. 10. na 3. 11.
zatím do konce roku, pak se uvidí
bylo by dobré pomoct se stěhováním kavárny UJD

8. Nadcházející akce
- turnaje (7. a 8. 10. Letohrad, 22. 10. Berlín, 5. 11. Test Serie, 19.11. Open Cup)
- Berlín - kdo má zájem, je nutné najít ubytování, dopravu apod.
9. Závěrečná diskuze
-

Plná moc:
Tadeáš, Ondra, Zdeněk T., Dára, Tlegy a Lukáš P.

