
Zápis z porady vedení ČAKMK z.s. v Jihlavě dne 28.května 2016  

Přítomni : Filip Hanzlík, Ludvík Čtvrtečka, Jitka Janoušková, Anna Brodská, Ondřej Vomočil, Dana 
Gabrielová, Jitka Píbilová 
Za revizní komisy : Filip Škvor, Jan Dymáček 

1)Úprava jednacího řádu :  

O vyhotovení zápisu a rozeslání jeho rozesílání se stará 1. místopředseda  - 7 pro, 0 proti , 0 zdrželo 
se 
Změnu v jednacím řádu zajistí Dana Gabrielová a to do týdne 

2) Ujasnění plateb členských příspěvků a pojmů  

Certifikace na asistenta nebo instruktora budou probíhat pouze na letním nebo zimním kempu. 

Certifikace asistent - test z reálií Krav Maga, Kapap a historie Izraele; odučit 1 techniku s přípravou a 1 

bez přípravy před instruktory 
Certifikace národní instruktor - test z reálií Krav maga a Kapap , historie Izraele; odučit pod dohledem 
mezinárodních instruktorů tréninky na letním/zimním kempu 
Certifikace probíhají na kempech 
Slevy na členském příspěvku: asistent 1000Kč, instruktor 2000Kč  

 
3) Problémy s automatickým emailem při přihlašování na akce.  Uvádí platbu v hotovosti namístě, 
zmatek při akcích s platbou předem - vyřeší s Martinem Pokorným 

 
4) Zrušení webové skupiny 

7 pro, 0 proti , 0 zdrželo 
Jitka Janoušková se postará o vkládání příspěvků na facebook 

Některé úkony na stránkách jsou složité, neovladatelné na mobilech atd.  
Řešením nové stránky- nutno zachovat BACKOFFICE (databáze,docházky,...)  Změna nutná po vizuální a 
obsahově-funkční stránce (méně kroků při hledání,...) 
Dohled nad funkční stránkou zajistí Filip Hanzlík a vizuálně a obsahově zajistí Anna Brodská  
Web možno řešit i přes Filipa Škvora .  
Nutné doplnění obsahu. 
Nový vzhled do 30. srpna 2016 návrh, nová funkčnost od 30. září. 

5) Nákupu cvičebního materiálu  

Cvičební materiál -  35 párů ručních lap 
   20 bloků 
Přilby s mříží-  10 z toho 4 menší velikosti  

Objednávky zajistí - Jitka Janoušková 
medicinbaly - 20ks - průzkum trhu a objednávka-  Jitka Píbilová 

Kalhoty - objednat v budoucnu bez úpletové vsadky 
suspenzor - ženský , pánský - problém nedostatkové zboží, Jitka Janoušková zjistí možnosti dodání 
Mikiny S ( dle dohody v mailu zatím neobjednáme), instruktorské mikiny ( Jitka Píbilová) 
Trika instruktorská - zjištění velikostí a objednávka Dana Gabrielová 

Možnost výroby nožů zjistí Filip Škvor 

Návrh funkčních triček pro cvičence - velká finanční zátěž pro zásobu na sklad. Není potřeba. 0 pro, 7 
proti , 0 zdrželo se 
Totéž Kraťasy - 0 pro, 7 proti , 0 zdrželo se 
Na žádost zašleme logo a možno řešit individuálně. 

6)Kapap centra (KC) 

Potřeba definice a jasných cílů  

Pouze jedno Kapap Centrum v širším regionu - zachování pojmu pro tato centra JIHLAVA, DOBŘÍŠ, 

OLOMOUC 

Definice Kapap centra: 

- musí být naše lokalita 

- v lokalitě musí být minimálně národní instruktor 

- musí mít minimálně jednu odpovědnou osobu 
- měl by zde probíhat, mimo pravidelných tréninků, advance výcvik, specializovaný výcvik, ženská 
sebeobrana, dětská sebeobrana, combat fitness - termín pro doplnění aktivit na stávajících Kapap 
centrech je jeden rok 
- Kapap centru neřeší finančně běžný provoz - nájmy, služby, energie, veškeré další výdaje, které budou 
nad rámec standardního tréninkového vybavení, je nutné zafinancovat z komerčních aktivit Kapap centra 



- Musí se prezentovat na lokálních akcích v regionu 

 
Problém prostor na Dobříši, plán města na rekonstrukci budovy, nutno zajistit nové vhodné prostory na 
KC, jednání v továrním areálu zajistí Jitka Janoušková 

Nová Kapap Centra zatím NE - 7 pro, 0 proti , 0 zdrželo 

 
7) Akce Trička 

 Akce Tričko za předčasnou platbu bude probíhat od 1. srpna do 31. srpna, s tím, že peníze musí být na 
účtu opravdu do 31. srpna. Velikost nutno uvádět do zprávy pro příjemce k platbě.  

8 )Plán výdajů na následující období 
Rozpočet na trenérský rozvoj pro školní rok 2016/2017 (externisté, osobní rozvoj) 150000,- 7 pro, 0 
proti , 0 zdrželo  

Reklamní kampaň zajistí Anna Brodská  

Výlep 15.8. plakátů převážně pres Rengl od 15.8.- nutné vyžádání fotodokumentace, problémy loni se 
špatnou realizací výlepu. 
Billboardy kvůli volbám nepůjdou v měsíci září tzn. pouze srpen a říjen . Omezení počtu billboardu. 
Citylight raději pouze s textem. 

Finanční rámec 400 tis reklama - 7 pro, 0 proti , 0 zdrželo  

Výdaje na návštěvu Mosheho Galiska a certifikace - 190 tis - 7 pro, 0 proti , 0 zdrželo  

9) Pokárání Dany Gabrielové za překročení pravomocí 
- Dopis Klubu otužilců (viz příloha) - vysvětleno zasláno z asociačního mailu, nebylo to cílené 
 

10) Vyloučení Michala Janouška  

na návrh Ludvíka Čtvrtečky dle stanov z České asociace Krav Maga - Kapap z.s. 
5 pro , 1 proti, 1 zdržel 

viz příloha 



 



 


