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Zápis z valné hromady České asociace slackline, o.s. 

valná hromada konaná v Sobotce dne 17.5.2015 

 
Platných členů sdružení ke dni 17.5.2015: 32 
Přítomných členů sdružení na valné hromadě dne 17.5.2015: 22 
 
 
11:20 Zahájení valné hromady 

11:20 Úvodní slovo Ondřeje Kváše, člena výkonného výboru 

11:22 Úvodní slovo Anny Kuchařové, předsedkyně – shrnutí fungování sdružení za uplynulé dva 
roky, dosažené cíle a přínos sdružení (trenéři slackline, trickline závody atd.) 

11:24 Úvodní slovo Marka Smolky, místopředsedy – medializace sportu a její přínos 

11:25 Sčítání přítomných členů – přítomno 22 členů z 32 členů – valná hromada je usnášeníschopná 

11:25 Schválení skrutátorů – odhlasován Pavel Šmerda a Daniel Menšík 

11:25 Schválení zapisovatele Olgy Pavlíkové 

11:26 Marek Smolka prezentuje účetní uzávěrku za uplynulé dva roky 

11:30 Účetní uzávěrka za uplynulé dva roky schválena 

11:32 Schválen finanční plán na příští období – příprava loga a korporátní grafiky za 5.000 Kč pro 
Filipa Bitnara, další plánované výdaje nebyly ke dni 17.5.2015 známy 

11:34 Výše členských příspěvků – 150 Kč odsouhlaseno většinou, výše příspěvků se tedy nezměnila 

11:35 Představení nových stanov – změna názvu na zapsaný spolek, změna plovoucího roku na 
kalendářní rok na členství, změna názvu členů výkonného výboru – z předsedy na prezidenta 
a místopředsedy na víceprezidenta, nový člen výkonného výboru – tajemník (volba zvoleným 
výkonným výborem na základě návrhu prezidenta), změna nakládání s movitým a nemovitým 
majetkem – disponovat může prezident, viceprezident a poklaník do výše 20tis, nakládat do 
výše 50tis ti samí se souhlasem VV, změna vedení školení a přeškolení instruktorů 

11:40 Schválení nových stanov 

11:41 Volba předsedy BTK – navržen Tomáš Kovalčík – 21 odsouhlasených lístků z 22 (1 se zdržel) 

11:44 Předsedou BTK zvolen Tomáš Kovalčík – jako člena BTK si k sobě zvolil Tomáše Lustyka 

11:45 Volby do výkonného výboru – volba prezidenta, viceprezidenta a 2 dalších členů 

11:49 Sčítání hlasů 

11:54 Vyhlášení výsledků voleb do výkonného výboru: 
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 Anna Kuchařová: 39 bodů – prezidentka 
 Ondřej Kváš: 16 bodů – viceprezident 
 Marek Smolka: 15 bodů 
 Jiří Janoušek: 15 bodů 

12:00 Vyhlášení nejlepších akcí/výkonů za uplynulé dva roky: 

 Daniel Menšík – highline 
 Lukáš Černý – trickline 
 Jiří Janoušek – rozvoj a propagace 

12:05 Volná diskuze: 

 třídění odpadů na festivalech – důraz na šetrnost k přírodě, ochrany stromů – nutná 
součást napínacího systému, značení lajny kvůli kolemjdoucím a kolemjedoucím – 
propagace bezpečnosti 

 Petr Kučera – návrh na zaslání oficiální zprávy na vedení měst v případě problémů – 
bezpečnost slackline, slackline není škodlivý sport apod. 

 řešení poškozené slackline Adama Máčela – poškozena při nácviku záchrany z Hl 
v Ostrově – odsouhlasena náhrada většinou 

 Jiří Janoušek – napínání lajn na festivalech a celkově na akcích určených pro širší 
okruh lidí a veřejnost – napínání v rozumné výšce a s rozumným napnutím – není 
důležité mít i krátké lajny ve výšce nad 2 m 

 Lukáš Plíšek – důležitost backupování napnutých lajn 

12:23 Institut pomocníka – promotér – zvolen Petr Kučera 

12:25 Volba tajemníka – prezidentka Anna Kuchařová navrhuje Olgu Pavlíkovou – hlasování 
výkonného výboru: zvolena nadpoloviční většinou členů výkonného výboru – Tajemníkem 
zvolena Olga Pavlíková 

12:27 Ukončení valné hromady 

 

V Sobotce dne 17.5.2015 

 

__________________ 
Anna Kuchařová 
předsedkyně sdružení 


