Zápis z porady Vedení - 22. 1. 2016, Počátky

Přítomni: Jitka Janoušková, Ondřej Vomočil, Jitka Píbilová, Filip Hanzlík, Ludvík Čtvrtečka, Dana
Gabrielová; za revizní komisi: Jan Dymáček
Omluveni: Michal Janoušek
1) Michal Janoušek na vlastní žádost odstoupil z Vedení asociace. Novou členkou Vedení asociace
je Anna Brodská.
2) Volba výkonného výboru – Filip Hanzlík – předseda, Jitka Janoušková – 1. místopředsedkyně,
Ludvík Čtvrtečka – 2. místopředseda.
3) Odměna pro Jitku Janouškovou – schválili jsme odměnu za administrativní činnost ve výši
20 000 Kč měsíčně. Pro – 5, vyloučena z hlasování – 1. Jitka dodá smlouvu.
4) Valná hromada – svoláváme valnou hromadu na termín 2. 7., druhou valnou hromadu na
17. 8. na letním campu. Dne 17. 5. pošle předseda mailem pozvánku všem členům asociace.
5) Revizní komise – prozatím zůstává v původním složení.
6) Webová skupina – je potřeba aktualizovat a doplnit časy a místa tréninků na jednotlivých
lokalitách a kontakt na trenéra – upraví Dana do 30. 1. 2016. Dále je potřeba upravit pásky u
trenérů – doplní Filip do 30. 1. 2016. Úpravu úvodní stránky, reálií, mistrů udělá webová
skupina do konce února.
7) Letní setkání členů – proběhne v Jihlavě v termínu 28. – 29. 5. 2016. Rozpočet na organizaci
akce je 15 tis. Kč.
8) Příspěvek na rozvoj pro Honzu Kubína – schválen jednohlasně ve výši 1000 Kč na pololetí.
9) Zápis z porady vedení – bude zhotoven do 7 dnů od konce porady. Bude doplněno do jednacího
řádu.
10)Účetnictví 2015 – doklady pošle Jitka na setkání trenérů 6. -7. 2. 2016.
11)Dovybavení lokalit – do lokality Slaný dodáme 6 lap, na metoďáku předáme 2 přilby na
trenéra, 6 přileb na centrum. Objednáme chrániče kolen, chrániče loktů už objednávat
nebudeme (ať si zájemci zakoupí v obchodě). Objednáme rukavice S (30 ks), boxerky (30
párů), seženeme ratanové tyče. Objednáme kubotany od Mosheho Galiska. Na centru máme
dámské bílé suspenzory, které jsou ve špatném stavu – budeme reklamovat u dodavatele.
12) Certifikáty – všichni páskovaní a certifikovaní trenéři dostanou certifikát s jedinečným
osobním číslem, pod kterým budou v asociaci vedení.
13) Cestovné – proplácíme jen instruktorům – u asistentů, kteří vedou lokalitu, si cestovné
prokáže instruktor a s asistentem se vyrovná. Podrobný proces vyplácení cestovného pošleme
mailem všem trenérům (asistentům, instruktorům) – do 5. 2. 2016. Při kontrole výplat
cestovného jsme narazili na chyby u Michala Janouška a Honzy Pechláta s předčasně
vypláceným cestovným nebo nesouhlasícími doklady oproti vykázanému jízdnému. K nápravě
vyzveme oba individuálním dopisem.
14) Lokalita Jindřichův Hradec – prvním pololetím lokalita končí. Místní cvičenci nemají zájem
o studijní skupinu. Jitka Janoušková zruší pronájem tělocvičny ke konci ledna.
15) Peter Weckauf – přijede do Jihlavy odvést semináře 5. 3. 2016. Podrobnosti budou vypsány
na webu.
16) Moshe Galisko – nás navštíví v termínu 4. – 5. 6. 2016. V Jihlavě proběhnou basic a advance
semináře. Podrobnosti budou vypsány na webu.

17) Letní camp – proběhne v termínech 13. – 17. 8. pro instruktory, asistenty a PPA, a 17. – 21. 8.
pro basic a advance cvičence na tvrzi Holešice. Necháme udělat trička v barvě ledově šedá.

Příští porada Vedení proběhne v pátek 28. 5. 2016 v Jihlavě v rámci letního setkání členů.
Případné návrhy, náměty či připomínky nám prosím zasílejte mailem do 14-ti dnů.

