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ZÁPIS 

z jednání valné hromady občanského sdružení 

 

 

 

 

se sídlem Nerudova 940, 54301 Vrchlabí, IČ:01307461, 
která se konala 28.9.2013 

 

Na jednání hromady byla probírána tato témata: 

1) Volba členů rady sdružení 

2) Volba předsedy a místopředsedy sdružení 

3) Hlavní náplň a poslání klubu 

4) Členské příspěvky 

5) Využití financí získaných z členských příspěvků a pořádání telefestu 

6) Členské výhody 

7) Povinnosti členů 

8) Přijímání nových členů 

9) Vyloučení členů 

10) Čestné členství 

11) Telefest 

  

1) Volba členů rady sdružení 

· Do rady sdružení byli zvoleni Tomáš Hájek, Tereza Bílková, Martin Bílek, Josef  

Ďuriš, Pavla Zavoralová, Lenka Ďurišová 

 

2) Volba předsedy a místopředsedy sdružení 

· Předsedou sdružení byl zvolen Tomáš Hájek. 

· Místopředsedou sdružení byla zvolena Tereza Bílková. 

 

· Dle stanov sdružení zastupují předseda s místopředsedou sdružení navenek a 

jednají jeho jménem. 

 

3) Hlavní náplň a poslání klubu 

· Propagace telemarku u nás, podpora a rozvoj venkovních (outdoorových) 

sportovních aktivit (zimní, letní) 
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· Podpora sportovního vyžití dětí – dětský domov – chtěli bychom se nabídnout ke 

spolupráci s dětským domovem a pro děti třeba dvakrát ročně uspořádat 

sportovní den (letní, zimní aktivity) 

 

4) Členské příspěvky 

· Hlasovali jsme, zda-li stanovit fixní částku, nebo nechat příspěvky dobrovolné. 

· Odhlasována byla jednoznačně pro fixní částka. 

· Výše členského příspěvku bude 300Kč za rok 

· Bylo odhlasováno, že členské příspěvky budou platit i tzv. telebambína (resp. 

jejich zákonní zástupci)  

 

5) Využití financí získaných z členských příspěvků a pořádání telefestu 

· Bylo odhlasováno, že bychom peníze použili na provozní náklady spojené se 

společnými společenskými akcemi, hromadnými cestami na závody (nafta, 

pronájem velkého vozu atp.), sportovními dny pro děti z dětských domovů či 

jinou dobročinnou činností. 

 

6) Členské výhody 

· Zvýhodněné startovné na Kérkonošskou Telechasou pořádaných závodech  – 0Kč 

· Zvýhodněná cena na kulichy a čeleny Theodor Bambul 

· Právo nosit slušivé oblečky s logem Telechasy, nárok na nášivku, samolepky klubu 

· Unikátní členská karta 

· Neobvyklé a unikátní sportovně společenské akce pro klubové členy a přátele 

klubových členů 

· Možnost rozvíjet své telemarkové umění na každoročně pořádaných podzimních 

soustředěních na ledovci 

· Velká legrace 

·  

7) Povinnosti členů 

· Používání helmy a dodržování pravidel bezpečnosti FIS na svahu i mimo něj 

· Fair play a nadšení pro poslání klubu 

· Reprezentace klubu 

· Šíření telemarku a myšlenky telemarku 

· Povinná účast na valné hromadě klubu 

· Pomoc při pořádání telemarkového festivalu – omluvou pro neúčast jsou jen 

závažné důvody! 

· Platba členských příspěvků 

 

8) Přijímání nových členů 

· Nový člen bude přijat na základě hlasování rady sdružení. Hlasovat musí všichni 

členové rady. 
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9) Vyloučení členů 

· Člen bude vyloučen na základě hlasování rady sdružení. Hlasovat musí všichni 

členové rady. 

 

10)  Čestné členství 

· Čestní členové schválení radou sdružení nemají povinnost platit členské příspěvky 

a obecně se na ně nevztahují povinnosti členů klubu. Výhody však požívat 

mohou. 

· Čestní členové budou odhlasovaní radou sdružení 

· V současné chvíli jsme schválili čestné členství Jitky, Jirky (Bílkovi), pana Magdy 

(Marek Zalabák), Pepy Vinše a Jarouše Hladíka. 

 

11)  Telefest 

· Na základě výsledků hlasování o ČTP, které pořádal Fugas, se Herlíkovice umístily 

za Rokytnicí a Pecí na třetím místě v hlasování o místo pro pořádání telefestu.   

Z toho tedy plyne, že zájem o to, abychom byli i letos v poháru, je. 

· V současné chvíli je nutné do konce týdne (4.10.)  nahlásit možné termíny 

telefestů a svůj zájem.  

· Plánem je pořádat telefest na Bubákově. Závod pokud možno by byl po pravé 

straně sjezdovky při pohledu odspoda, případně na slalomáku vlevo. Zázemí by 

bylo dole u lanovky. 

· Výhodou by bylo zejména výrazné zviditelnění celého festu a snad pak i zvýšený 

zájem o lekce telemarku, půjčovnu. 

· Vše však závisí na přístupu bubákovských k tomuto nápadu.  V případě 

neúspěšného jednání by se závod uskutečnil na Žalý (černá/červená sjezdovka – 

podle toho, co by bylo volné). 

· Do závodu chceme zařadit i běžeckou vložku a skok, aby byl závod co možná 

nejklasičtější. 

· Bude se kontrolovat telemarkový styl. 

· První kolo bude rozlosováno, druhé se pojede na základě časů z kola prvního. 

· Vloženou disciplínou bude „telepunk cross“ J 

· Návrh na speciální soutěž tandemů – můž +žena – součet časů. 

· Zkusíme spojit telefest s letní akcí (survivalového charakteru – spíš na pohodu, 

ale ne nezajímavou – MTB, střelba z něčeho, lezení, slaňování, orienťák…) a tuto 

akci budeme celou zimu propagovat!! 

· Pro sekci workshopů jsme se shodli, že bychom mohli pro pokročilé opět zařadit 

demo jízdy 

· Pro večerní zábavu – after party jsme se shodli, že by asi nejlepší možností byl 

venkovní vojenský party stan s topením. Případně zakomponujeme večerní 

lyžování do programu se společnou jízdou či jiným programem. Vše bude opět 

záviset na domluvě s Bubákovem. 
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· Případně bylo navrženo, že bychom mohli někde zkusit poptat celou chatu a 

pronajmout ji za účelem after party. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak valná bude 

účast, a vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech příliš valná večer nebyla, 

není to zrovna „výdělečné“ řešení. 

 

Členská základna sdružení v tuto chvíli čítá 16 členů. 

Tomáš Hájek, Tereza Bílková, Martin Bílek, Pepa Ďuriš. Pavla Zavoralová, Zuzana Struková, 

Ondra Falta, Magda Hannay, Steve Hannay, Lenka Ďurišová, Martina Labohá, Petr DeWolf, 

Radek Dušek, Šárka Vachunková, Lenka Schröpferová, Tomáš Záleský. 

Valné hromady se zúčastnili tito členové: 

Tomáš Hájek, Tereza Bílková, Martin Bílek, Pepa Ďuriš. Pavla Zavoralová, Magda Hannay, Lenka 

Ďurišová, Šárka Vachunková, Lenka Schröpferová, Tomáš Záleský 

Zúčastnění v počtu 11 členů tvořili nadpoloviční většinu, tudíž jsou všechna rozhodnutí platná. 

 

V Mladé Boleslavi dne 28.9.2013 

 

………………………………………………………………              ……………………………………………………………… 

                        Předseda         Místopředseda 

 


