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ZÁPIS 

z jednání valné hromady občanského sdružení 

 

 

 

 

se sídlem Nerudova 940, 54301 Vrchlabí, IČ:01307461, 
která se konala 29.11.2014 

 

Na jednání hromady byla probírána tato témata: 

1) Telefest 2015 

2) Přijetí nových členů 

3) Členské příspěvky 

4) Využití financí získaných z členských příspěvků  

5) Hospodaření klubu 

6) Keep it clean 

7) Týmové oblečení 

8) Společné telechasnické akce 

9) Ondra Falta sponzoring 

10) Předseda, místopředseda 

 

  

1) Telefest 2015 

 Datum telefestu: víkend 9.-11.1.2015, hlavní závod 10.1.2015 

 Místo konání: Ski areál Strážný, Šumava 

 Název: Telemark party na LEDu 

 Proč na Šumavě? 

 Protože tam působí Radek a jsou tam v případě sněhu perfektní možnosti pro 

závod a celou akci. Pokud nasněží, kopec bude jen pro nás. Profilem a délkou 

odpovídá vleku 500 v Herlíkovicích. V zázemí pod kopcem bude možnost 

velkého party stanu pro party na sněhu. Ubytování v tělocvičně v obci, 

případě v ubytovně. 

 Téma: 

 Rok 2015 má být rokem světel, proto bude i náš fest v tomto duchu. 

 Hlavní závod bude postaven standardně dle možností, aby co nejvíce splňoval 

nároky na závod českého telemarkového poháru.  

· Až se setmí, bude zařazen další závod v osvětlených branách (louče, 

svíčky, halogeny), bez skoku a běhu, s ČELOVKOU! Každý bude mít 

za úkol dovézt si čelovku a případně třeba co nejvíce LED světýlek, co 
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sežene. Od nás každý dostane takový ten party kroužek, co po zlomení 

svítí.  

· Pro potěchu oka diváků a fotografa by to mohlo být zajímavé. Pro 

závodníky samotné jízda jen po světlech bude asi taky novinkou. 

· Dál bychom ještě v mezičase zařadili soutěž ve skoku s vodou 

(odkoukáno z Morgedal games). 

· Do poháru bychom zařadili jen výsledky hlavního závodu, do 

vyhlašování však sečteme časy z obou závodů v branách. Skok zvlášť. 

 Telefest tentokrát nebude orientován na veřejnost, ale na telemarkisty!!  

 Cílem je vytvořit setkání s telemarkisty nejen z Krkonoš, ale i z jižních částí republiky, 

případně přilehlého Německa. Tedy Teleparty!!!! Tím, že je závod na Šumavě, jeho start 

posuneme k polednímu, máme možnosti pro nocleh, můžeme doufat, že nám tam 

závodníci zůstanou a neodjedou domů!! 

 Lákadlem pro to, aby zůstali, bude zvýhodněný skipas na neděli do blízkého Mittendorfu, 

přes SNOW, o který jednáme. Tam už by se mělo dát si zalyžovat docela obstojně. 

Případně je zde možnost vyrazit na nějakou společnou vyjížďku na běžkách. 

 POMOC!!!!! 

 Očekáváme pomoc od všech telechasníků při organizaci!! 

 Času máme málo, tudíž je třeba máknout. Jsou třeba ceny pro vítěze, nebo i 

do tomboly, aby měl každý dárek , PROTO, ZMOBILIZUJTE SVÉ SÍLY, 

PŘEMOŽTE LENOST A OSTYCH A ZKUSTE OSLOVIT PŘÍPADNÉ DÁRCE 

CEN!!!!!!! 

· Domluvení jsme se SNOW, oslovím zase V-tour, Tom se spojí 

s ELEVENem, zkusím zase Kooperativu a Body ID. Dále se snažte!!  

  

2) Přijetí nových členů 

 Na valné hromadě bylo hromadně odhlasováno, že pokud budou mít tito adepti na 

členství zájem, stát se právoplatnými členy mohou!  

 Karel Princ 

 Martin Nassler 

 Ivano Biasutto 

 Za člena byl znovupřijat Radek Dušek!  

 

3) Členské příspěvky 

 Bylo odhlasováno, že výše členských příspěvků zůstává 300Kč. 

 Po zaslání příspěvku na č.ú.: 1101188019/3030 bude novým členům vydána členská 

karta, stávajícím členům bude zaslána nálepka pro rok 2015 (jako u APULU) 

 

 

4) Využití financí získaných z členských příspěvků  

 Bylo domluveno, že naspořené peníze z členských příspěvků a případného zisku 

z pořádání telefestu budeme zatím dále spořit bez speciálního určení na co.  

 Peníze budou využity jako finanční rezerva pro pořádání festu, kdy by hrozilo, že bychom 

se mohli dostat do minusu. 
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 Ze společných peněz uhradíme grafické návrhy při tvorbě nových dresů, trik, mikin aj. 

Oblečení jako takové si pak hradí každý sám. 

 

5) Hospodaření klubu 

 Na valné hromadě bylo prezentováno hospodaření klubu za loňský a předloňský rok. Na 

účtu je ke dni 5.12.2014 12587Kč. 

 

6) Keep it clean 

 v rámci obecně prospěšné činnosti bylo odsouhlaseno, že se připojíme k projektu Keep it 

clean 

 info www.keepitclean.cz ,nebo zkráceně zde: 

 Myšlenkou je nepáchat ještě větší nepořádek, než v přírodě už je = nepohazovat 

odpadky, třídit odpad… 

 Nebýt lenošný nějaký ten odpadek zvednout a vyhodit! 

 Za IT si každý může dosadit to, co má rád a kde se mu líbí (hory, pláže, hřiště, 

parky…) a tím, že se pro odpadek ohne pomoci alespoň trošku tomu, aby to svoje 

IT zachoval krásné a čisté! 

 jako Telechasníci  bychom se měli s touto myšlenkou všichni ztotožnit a chovat se podle 

toho ve svém soukromém životě. 

 Jako tým, ale i jako jednotlivci, bychom měli myslet na to, že když někam půjdeme na 

výlet, jeden igelitový pytel se unese a pokud potkáme nějaký ten čurbes, prostě ho 

posbíráme!!! Když to pak vyfotíme, co jsme našli, třeba to inspiruje i další!!!! 

 

7) Týmové oblečení 

 Kdo by měl zájem o stávající bundu softschellovou nebo cyklodres, nechť se hlásí! 

 Na adrese http://www.telechasa.cz/tricka-dresy-mikiny-a-jine/ najdete grafické návrhy 

na sportovní trička (z materiálu jako dres), které bychom nechali udělat, aby byly 

k použití jak na lyže na závody pod číslo přes tričko, tak na léto na kolo, běh, brusle nebo 

cokoliv, v čem budete chtít vypadat reprezentativně a barevně!!! 

 Hlasujte pro styl, barevné varianty doladíme později. 

 Chtěli bychom nechat udělat i mikiny nebo třeba i kalhoty. Na grafickém návrhu se 

pracuje. Buď necháme ten, co je na bundách (jen třeba jinak barevně, nebo použijeme 

to, co je na tričkách, nebo vytvoříme něco nového).  

 

8) Společné telechasnické akce 

 Byl předložen návrh, aby byly stanoveny 2-3 společné akce v roce s pevným termínem, 

aby s nimi mohl každý dlouho dopředu počítat a nevymlouval se, že nemůže. Byl 

navrhován telefest, soustředění, valná hromada… Bude vytvořena možnost projevit svůj 

názor online. 

 Návrhy na další společné akce: 

 Výlet na parníku 

 Letní závody (pořádané námi) 

 Prašanová akce na tele – třeba Maroko 

http://www.keepitclean.cz/
http://www.telechasa.cz/tricka-dresy-mikiny-a-jine/


4 
 

 Účast na nějakém zahraničním festu – třeba v Německu 

(chtěli jsme do Norska na Morgedal, ale letos není, La Skieda v Livignu se kryje se 

dvěma závody ČTP) 

 

9) Ondra Falta sponzoring 

 Bylo odsouhlaseno, aby Ondra F. žádal jménem klubu o sponzorské dary pro své účasti ve 

světovém poháru. 

 Pokud by z toho káplo něco i pro ostatní, nebudeme se bránit  

 

10)  Předseda, místopředseda 

 Nebylo hlasováno, ale navrhujeme online hlasování o důveru stávajícího vedení!  

 Předseda: Tomáš Hájek 

 Místopředseda: Tereza Hájková 

Odkaz pro online hlasování bude zaslán všem členům. 

 

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 Hájková, Martin Bílek (skype), Pepa Ďuriš, Pavla Zavoralová, Magda Hannay, 

Lenka Ďurišová, Martina Labohá (skype), Radek Dušek 

Zúčastnění v počtu 9 členů tvořili nadpoloviční většinu, tudíž jsou všechna rozhodnutí platná. 

 

V Mladé Boleslavi dne 5.12.2014 

 

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

                        Předseda         Místopředseda 


