
Zprávy ČAAF 11/2015 ze dne 2.11.2015 
 
Zasedání Parlamentu 
Zasedání je svoláno na sobotu 5. prosince od 12:00 v sídle ČAAF. Všechny členské 
kluby a členové volených orgánů dostaly/dostanou pozvánku, v případě klubů i 
s pokyny, kdo a jak je oprávněn se zúčastnit (informace je určena Stanovami). 
Do 14. listopadu mohou kluby předkládat body k programu a rovněž návrhy 
k hlasování. Konečný program i hlasovatelné návrhy budou rozeslány do 21. 
listopadu. 
V neděli 6. prosince se od 10:00 koná „Klubový seminář“, tedy neformální 
pokračování zasedání. Pro účast na semináři platí shodná pravidla jako pro zasedání 
Parlamentu. 
 
Volby 
Letošní zasedání Parlamentu je volební, volí se předseda, místopředsedové, členové 
DK a členové Rady. Kandidáti musí být členem ČAAF a navrhnout je může jakýkoliv 
člen ČAAF (včetně možnosti sebe sama), platí pouze zásada, že kandidát musí 
s nominací souhlasit. 
Nominace lze předkládat do 14. listopadu, poté budou kandidáti zveřejněni. Kandidáti 
budou rovněž pozváni na zasedání, kde mohou přednést své vize. 
Při nominaci je nutné uvést, kam je kandidát nominován (předseda, místopředseda, 
DK, Rada), přičemž je přípustné kandidovat i do více rolí. 
Nominace se posílají na email info@caaf.cz. 
 
Dotace MŠMT 
MŠMT vydalo FAQ k programu VIII. Jsou k dispozici na webu MŠMT. 
 
Hráčský kemp 
Kemp plánovaný na poslední listopadový víkend byl pro nezájem zrušen. Do první 
uzávěrky (31.10.), do které bylo požadováno 50 plně přihlášených se přihlásilo 
(včetně platby) pouze 11 účastníků, dalších 26 se přihlásilo částečně (bez platby). 
Hráčům, kteří zaplatili účastnický poplatek, budou peníze vrácené na účet, ze 
kterého přišly. 
 
Propozice 
Na webu, mezi normami, jsou Propozice soutěže mužů. Jde o pracovně-technickou 
verzi, konečná verze bude vydaná po naplnění přihlášek a znalosti složení 
jednotlivých divizí. 
 
Jednání Rady 
Ve čtvrtek 29. října od 18:00 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Přítomen nebyl 
Radek Janhuba (omluven). Konec jednání v 21:00. 
Jednotlivé body jednání: 

 Diskuse a přijetí Propozic soutěže mužů 2016 

 Předávání cen za podzimní soutěže 

 Termín příštího jednání: čtvrtek 26. listopadu od 18:00 
 
 

http://www.msmt.cz/sport-1/nejfrekventovanejsi-dotazy-k-programu-viii
http://www.caaf.cz/?path=kontakty/normyCAAF/

