
Trenérská školení
Informace o trenérských školeních naleznete ve zvláštním dokumentu. První školící den bude 
17. listopadu, účast je pro členy ČAAF se zaplacenou licencí B nebo vyšší bezplatná.

Jmenování trenéra národního týmu
Hlavním trenérem národního  týmu  byl  jmenován  Daniel  Leško (na  klubové  úrovni  hlavní 
trenér mistrovských Prague Black Hawks). Sám Leško nyní vytvoří trenérský tým a při jeho 
výběru má volnou ruku.
Do týdne budou vyhlášeny dva tryout kempy, kterých se budou moci zúčastnit všichni hráči. 

Franchise tagy
Všichni  kluby tagnutí  hráči  dostali  lhůtu  do 19.  srpna zpochybnit  svůj  souhlas  s tagnutím. 
Pakliže se v této lhůtě nevyjádří, tag se stane platným.

Termínová listina ČJLAF
Termínová listina juniorské ligy je již kompletní a naleznete ji v příslušné sekci webu. Všechny 
zápasy budou začínat v 14:00 a kromě zcela tradičního atletického stadionu Slavie (Panthers) a 
příbramské  „Fialky“  (Bobcats)  se  bude  hrát  i  na  ragbyovém hřišti  na  Smíchově  (Lions)  a 
konečně v Pardubicích budou Bucks hrát na stadioně, kde jsou doma již dva roky konkurenční 
Stallions.
Oproti původně anoncované a Radou přijaté TL již došlo k jedné změně – na žádost Lions byl 
přesunut  jejich  domácí  zápas  s Bucks  a  to  na  neděli  14.  října.  Oba  tyto  týmy  tak  celou 
juniorskou ligu odehrají v šesti týdnech, čili bez jediné přestávky.

ČAAF hledá dopisovatele a fotografy
ČAAF se rozhodla odměňovat příspěvky týkající se zápasů následovně – článek standardního 
rozsahu (příklad takového článku, resp. jeho spíše spodní hranice – pozn. statistický sumář 
dole  není  součástí  článku,  jde  pouze  o  samotný  text)  bude  odměněn  částkou  200  korun.
Stejnou částkou budou odměňovány kratší články (opět  příklad na spodní hranici), které ale 
budou doplněny alespoň deseti fotografiemi.
První tři články jsou zkušební a bezplatné. Nicméně pokud autor touto zkouškou projde, tak 
mu po napsání dalších tří článků (celkem tedy šesti) budou proplaceny i tyto „zkušební“ a stane 
se redaktorem ČAAF.
Z výše  odměny je  pravděpodobné čitelné,  že  cílíme  zejména  na diváky zápasů,  kteří  poté 
například během cesty domů napíšou několik vět a přijdou tak k určité odměně, která sama o 
sobě patrně zajímavá není.
Podmínkou psaného článku je určitá slohová i gramatická úroveň. Podmínkou fotoalba je pak 
alespoň  nějaký  výběr  fotografií  (tzn.  nemáme  zájem  o  veškeré  snímky,  které  na  zápase 
zachytíte  bez  ohledu na  jejich  kvalitu  a  smysl).  Článek  musí  dorazit  do pondělí  do 12:00 
(ideálně ale ještě večer v den zápasu).
Samotné fotografie odměňovány nebudou. Nicméně pokud chcete svá alba zveřejnit, budeme 
rádi a rádi vám dáme prostor. Alba lze doplnit o "reklamní sdělení" vybízející ke shlédnutí 
zbývající  části  fotografií  např.  na  vašem  webu  apod.
Současně je možné a pravděpodobné, že vždy po sezóně/soutěži odmění ČAAF jednorázově ty 
fotografy,  kteří  budou pravidelně přispívat a současně budou mít uspokojivou kvalitu.  Výši 
této jednorázové odměny však nyní nelze ani předjímat.
Fotografie lze posílat dvojím způsobem: Zaprvé emailem. V tomto případě není potřeba posílat 
velké fotografie,  standardní zájemce o prohlížení  alba očekává reportážní účel fotografií  (v 
případě účastníků se pak jen rád najde) a fotografie si prohlíží na standardních monitorech, tzn. 
plně postačuje  velikost  jedné fotografie  do 200 kb.  Přesněji  řečeno,  zhruba na této  úrovni 
(nikoliv  přesně,  ale  v  řádu  nižších  statisíců)  lze  stanovit  hranici.

Zprávy ČAAF

http://www.caaf.cz/?path=divize/1/rozpisdivize/zapas-33.html
http://www.caaf.cz/?path=divize/1/rozpisdivize/zapas-39.html
http://www.caaf.cz/?path=divize/5/rozpisdivize/
http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2012_24a.pdf


Druhou možností je upload alba na vlastní picasaweb (služba z rodiny google). V takovém 
případě je potřeba zaslat váš login (tzn. email) a dále „tag“ příslušného alba (například  toto 
album má tag „CzechBowlXIX9“).  Posílání  tagu vlastního alba má tu značnou výhodu,  že 
máte absolutní moc nad tím, co bude součástí popisků a ČAAF je nebude upravovat (pokud 
tedy  nepůjde  za  určitou  hranici,  kdyby  byl  odkaz  na  album  odstraněn).
Případní zájemci mohou psát na email info@caaf.cz.

Zprávy ČAAF

https://picasaweb.google.com/110368399401207905129/CzechBowlXIX9
https://picasaweb.google.com/110368399401207905129/CzechBowlXIX9

