Zápis z 2. valné hromady CYA konané dne 14. 3. 2007
Přítomni: aktivní členi (jeden omluven), 2 zájemci o aktivní členství (dle knihy příchozích) a v závěru
jednání jeden host z řad odborné veřejnosti – grafik CYA
Valná hromada je usnášení schopná.
1. Prezence a procedurální záležitosti
Byli přijati 2 členi do řad aktivních členů. Těmito již aktivními členy jsou:
Pavel Klůs
Jan Sapožnikov
2. Schválen program jednání.
3. Byla schválena výroční zpráva hospodaření České yoyo asociace za rok 2006.
4. Rozpočet na rok 2007 – návrh byl pozměněn do této podoby:
Plánovaný rozpočet České yoyo asociace (CYA) pro rok 2007
Předpokládané příjmy:
členské příspěvky
Sponzorské dary
příjmy v rámci YYMČR 07
Zimní tělocvična
Organizace EYYM 07
Ostatní příjmy

2 000
10 000
60 000
9 000
61 000
5 000

Předpokládané příjmy celkem:

147 000 Kč

Předpokládané výdaje
Výhody členů
Telefon
Zimní tělocvična
Poštovní poplatky
Kancelářské potřeby
Organizace YYMČR 07
Organizace EYYM 07
Ostatní výdaje

6 000
4 000
7 500
1 000
5 000
50 000
45 000
5 000

Předpokládané výdaje celkem:

123 500 Kč

Předpokládaný příjem hospodaření CYA pro rok 2007
činní:

147 000 Kč.

Předpokládané výdaje hospodaření CYA pro rok 2007
činní:

123 500 Kč.

Předpokládaný přebytek hospodaření CYA pro rok
2007 tedy činní:

23 500

V této podobě byl návrh rozpočtu pro rok 2007 schválen.
5. EYYM 2007

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Návrh č. 1) Praha 27. 4. – 1. 5. 2007 – schváleno
2) Ubytování zahraničních účastníků a hostů v hostelu OldPragueHostel.
Ubytování českých účastníků a hostů zatím není zcela jisté, pravděpodobná
varianta Sokol Karlín. – schváleno
3) Registrační poplatek pro všechny účastníky (kteří budou prokazatelně yoyeři)
bude 10 Euro (nebo 300,- Kč). Tento poplatek bude vybírán v rámci akreditace
účastníků. Vstup na jednotlivé části vybírán nebude. Členi CYA nebudou na
této akci nijak zvýhodněni. – schváleno
4) Program – schválen
27. 4. – restaurace Motoráj
28. 4. – dosud není jisté
29. 4. – prohlídka Prahy, večer klub Wakata
30. 4. – restaurace U Milosrdných
1. 5. – z důvodu předpokládané nízké účasti bude program řešen na místě
5) Umístění webových stránek akce bude na adrese: http://eyym07.cya.cz .
Logo bude mít tuto podobu:

6) Propagační materiály, včetně intenzity propagace byly jednomyslně schváleny.
7) Vybavení účastníka EYYM: (1x mapa, 1x akreditační štítek) – schváleno
8) Meeting place není jistý, stále v řešení.
9) Rozpočet akce byl pozměněn do této podoby:
Výdaje
20 000,- záloha za hostel
800,- plakáty
3000,- tisk + štítky
12 000,- trika
9200,- pronájmy + ostatní
Celkem 45 000,-

Předpokládané příjmy
20 000,- vrácení zálohy
18 000,- registrační poplatky
23 000,- trika

Celkem 61 000,-

V této podobě byl návrh schválen.
10) Sponzorem akce je server http://www.yoyo.cz . – schváleno
11) Časový harmonogram akce zveřejní, po schválení výkonnou radou, odborná
komise nejpozději 14 dní před začátkem akce. – schváleno
12) Každý, kdo se podílí na přípravě a organizaci EYYM 07, tak koná bez
nároku na honorář a je s touto skutečností seznámen. – schváleno
6. YYMČR 2007 - Předkladatel návrhu je Ondřej Šedivý
a) Odborná komise pro přípravu YYMČR 07 sestává z těchto aktivních členů:
Ondřej Šedivý - předseda
Jan Kordovský
Jan Pospíšil
b) Místo konání akce bude Divadlo Ponec – schváleno
c) Datum konání akce bude 10. 11. 2007 – schváleno
d) Rozpočet akce byl projednáván na úrovni celkových příjmů a celkových výdajů.
Podrobný rozpočet bude nadále projednáván v rámci odborné komise či výkonné rady.

e) Konečný rozpočet, způsob financování, formát akce, pravidla, tricklist, harmonogram,
rozhodčí a systém soutěže je v kompetenci odborné komise, jejíž rozhodnutí podléhají
schválení výkonnou radou. – schváleno
7. Pro dlouhodobou nečinnost byl odvolán člen výkonné rady – hospodář.
Na základě této skutečnosti rezignoval člen výkonné rady na svou současnou funkci
jednatele a kandidoval na funkci hospodáře. Do této funkce byl zvolen.
O členství ve výkonné radě a kandidaturu na post jednatele projevil zájem jediný účastník
Marek Němeček. Do výkonné rady byl zvolen. Na řádný průběh voleb dohlížela volební
komise jednomyslně zvolena na místě. Členy této komise byli:
Barbora Tauerová
Ondřej Šedivý
Jan Kordovský
Současné složení výkonné rady, a to včetně funkcí je následující:
Ondřej Šedivý – předseda
Jan Kordovský – místopředseda
Jan Pospíšil – hospodář
Marek Němeček – jednatel
Barbora Tauerová - sekretářka
8. Předseda kontrolní komise byl napomenut z důvodu nepřesného vyjadřování v rámci CYA.
9. Návrh na změnu členství v CYA a změnu placení členských příspěvků nebyl schválen.
10. Návrh na zákaz kouření a požívání omamných látek byl pozměněn do této podoby:
Zákaz kouření a požívání zakázaných látek (včetně jejich přípravy) v prostorách konání
jakékoliv akce CYA, a to včetně akcí konaných pod záštitou CYA. Kouřit může být
povoleno pouze ve vyhrazených prostorách. Kouřit a požívat alkoholické nápoje mohou
pouze starší 18-i let.
V této podobě byl návrh schválen a stane se součástí vnitřních pravidel CYA.
11. Návrh na veřejné debaty byl pozměněn do této podoby:
Veřejné debaty všech členů a vedení CYA (interpelace) se budou konat vždy první seshnu
v měsíci, a to nejméně jednou za tři měsíce.
V této podobě byl návrh schválen.
12. Projednávání návrhu na exhibiční turné po nemocnicích bude nadále v kompetenci
exhibičního týmu a výkonné rady.
13. Návrh k pravidelným setkáním aktivních členů byl pozměněn do této podoby:
Pravidelná setkání všech aktivních členů se budou konat nejméně jednou za tři měsíce, a
to v posledním týdnu v měsíci.
V této podobě byl návrh schválen.
14. Dle vyjádření předsedů všech volených orgánů a informací valné hromady plní tyto
orgány svou funkci řádně, v rámci stanov CYA a zákonů ČR.
15.Byla zvolena odborná komise pro rozhodčí CYA ve složení: Adam Gaszczyk, Ondřej

Šedivý, Jan Kordovský
16. Průběh jednání byl zrekapitulován a proběhla diskuze s grafikem CYA V. Žákem.
Zapsala: Barbora Tauerová, 20. 3. 2007
Správnost zápisu ověřil: Jan Pospíšil, 20. 3. 2007

