Zápis z porady Vedení - 14.11.2015, Chrudim

Přítomni: Michal Janoušek, Jitka Janoušková, Ondřej Vomočil, Jitka Píbilová, Filip Hanzlík, Ludvík
Čtvrtečka; za revizní komisi: Jan Dymáček
Omluveni: Dana Gabrielová
1) Lokality s nízkou účastí
• Jindřichův Hradec – slabý nábor – od příštího pololetí nabídneme zájemcům studijní
skupinu.
• Písek – slabý nábor – ale jako skupina fungují a jsou stabilní.
• České Budějovice – zatím vede a drží Milan Cepák.
• Chotěboř – vznikne studijní skupina, na základě prezentačního semináře Marcela Kubeše
z 29. 11. 2015.
• Zruč, Vlašim – máme zájemce, v budoucnu nabídneme studijní skupinu.
• VŠMT Moravská Třebová – vzhledem ke špatné komunikaci s vedením VŠMT bohužel
skupina nebude dále fungovat.
2) Propagace
• V závěru roku 2015 a začátkem roku 2016 podpoříme některé lokality billboardovou
kampaní (Plzeň, Dobříš, Písek, České Budějovice, Brno, Praha), případně letáky (Brno,
Plzeň, Kolín, Hořovice, Chrudim, Hradec Králové, České Budějovice, Pelhřimov).
• Vytvoříme jednotný plakát s volným prostorem pro informace podle grafiky citylightu –
Mike.
• Vytvoříme návrhy certifikátů pro jednotlivé stupně v rámci ČAKMK – Dragon.
• Zjistíme ceny možných propagačních kanálů a nabídky z této oblasti (pro srovnání) – např.
Radio 1.
3) Naše materiály
• Je zájem o dámská trička, uděláme emisi ve velikostech M a L. Zjistíme zájem o kraťasy –
zajistí Mike.
• Necháme udělat trička s nápisem asistent a instruktor – pro Michala Janouška a Filipa
Hanzlíka se jménem, pro ostatní beze jména. Každý certifikovaný asistent a instruktor
dostane dvě trička.
• Jitka Píbilová představila návrh mikiny pro instruktory, který byl s drobnými úpravami
odsouhlasen. Na rukávu bude text KAPAP. Klademe důraz na kvalitu.
4) Výroční setkání – oceníme a odměníme hrnečkem aktivní členy asociace, jsou navrženi: Aleš
Dospěl, Lukáš Halm, Tomáš Popule, Veronika Hlaváčková, Libor Točík, Petr Kudrna, Vláďa
Tůma, Lenka Olexová, Kateřina Čutková, Milada Dvorníková, Honza Páv, Jiří Skupa, Vojta
Žanda. Pro ocenění je nutná jejich přítomnost na posezení v Berouně.
Odpolední seminář bude rozdělen na 4 tematické bloky.
5) Web – nutno doplnit stanovy, informace. Síň slávy je aktuální, Ondra komunikoval
s jednotlivými mistry, ale bohužel neobdržel relevantní informace pro naše potřeby – budeme
muset doplnit volně dostupnými informacemi – řeší Dana a Ondra.

Na poradě instruktorů seznámíme s novou funkcí webu – objednávání seminářů – řeší Filip
Hanzlík.
6) Je nutná kontrola docházky na všech lokalitách, bez ohledu na výplatu cestovného – řeší
Ludvík Čtvrtečka.
7) Vymezení pojmů Asistent, Instruktor
• Asistent – podílí se na vedení min. 20 tréninků a 3 seminářů za výcvikový rok.
• Instruktor – odvede min. 25 tréninků a 5 regionálních seminářů za výcvikový rok.
8) Nový sklad – na olomouckém centru bude další sklad materiálu – zodpovídá Dana Gabrielová.
Rozdělíme regiony pro vydávání materiálu – v případě přesahu nutno informovat správce
skladu v regionu. (OL – OL, SY, MT, JI – JI, ZR, Brno, HB, CHR, PE).
Materiálové karty budou předány k podpisu na instruktorské poradě.
9) Registrace na rejstříkový soud podána, je v procesu – řeší Michal Janoušek.
10) Kapap Centrum v Lounech – v současné chvíli nejsme schopni další centrum ufinancovat.
11) Směrnice pro hospodaření – nutno stanovit finanční limity pro manipulaci s financemi
ČAKMK. Předseda do 20tisíc Kč, výkonný výbor 20 – 50tisíc Kč, nad 50tisíc Kč nutno schválit
Vedením ČAKMK.

Příští porada Vedení proběhne v pátek 22. 1. 2016 v Počátkách v rámci zimního kempu.
Případné návrhy, náměty či připomínky nám prosím zasílejte mailem do 14-ti dnů.

