Zasedání Parlamentu ČAAF
Informace o zasedání
Zasedání Parlamentu ČAAF se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2012 od 10:00 hod v sídle
ČAAF (U Slavie 1540/2a, Praha 10, Stadion Eden).
Program zasedání
9:40 Prezence delegátů
10:00 Zahájení jednání; Zhodnocení roku 2012
10:20 Disciplinární komise
10:35 Komise rozhodčích
10:50 Noví členové ČAAF
11:10 Volby do orgánů
11:55 Nové Stanovy
12:55 Financování ČAAF
13:25 Klubové a členské příspěvky
13:55 EFAF a IFAF
14:05 Reprezentace, ME v Itálii
14:35 Flag dospělých a ME ve flagu
14:45 Flag dětí
15:10 Školení trenérů
15:30 Trenérský pool
15:50 Celostátní tryout
15:55 Halové mistrovství 2012
16:05 Prague Black Panthers
16:45 ČLAF A, cizí týmy
16:55 ČLAF A, systém
17:35 ČLAF A, termíny
17:45 7s divize
18:25 Web a registrační systém
18:35 Kredity, standardy, certifikace
19:00 Zápasové statistiky
19:10 Proškolování z pravidel
19:15 Řády
19:35 AA licence
19:45 Střídavé starty
19:50 Omezení soupisek
20:00 Závěr
Závazné je pořadí jednotlivých bodů, nikoliv časy. Pokud budou jednotlivé body probrány
rychleji, je možné, že dojde ke zkrácení celého programu. Zasedání však v žádném případě
neskončí dříve než v 16:00 a zejména delegáti by s ohledem na jejich zodpovědnou roli, se
kterou na zasedání budou svými kluby a členy vysláni, měli počítat s výše uvedeným časovým
rozsahem a přizpůsobit tomu svůj časový plán.
Pro účastníky Parlamentu (delegáti, členové orgánů a pozvaní hosté) je zajištěna neperlivá
voda, oběd a coffee break. Všechny účastníky žádáme o včasný příchod.
Delegáti Parlamentu
Kluby měly možnost nahlásit své klubové delegáty na „seznam“ delegátů, na který bylo možné
uvést až čtyři osoby. Skutečné delegáty zastupující klub na jednání lze nyní nominovat jen
z tohoto seznamu. Většina klubů má možnost být na zasedání zastoupena dvěma delegáty, tzn.
pokud nominovaly čtyři delegáty, mají možnost využít i dvou náhradníků.

Zprávy ČAAF

Všichni členové ČAAF mají nyní možnost obracet se na své klubové delegáty, kteří by na
jednání měly prezentovat názory klubu a jejich členů. Seznam delegátů je uveden
v aktualizovaném Adresáři ČAAF.
Přehled kandidátů do volených orgánů
Předseda ČAAF
• Filip Hobza (navrhl Radek Janhuba, neklubový člen, souhlasí s nominací)

Vážení delegáti nadcházejícího volebního zasedání Parlamentu ČAAF, obracím se na Vás jako
kandidát na funkci předsedy ČAAF, kterou bych rád obhájil i na další volební období. V této
souvislosti Vám chci stručně prezentovat shrnutí dosavadní práce mých kolegů a mé, plány a cíle do
budoucna pro případ opětovného zvolení, a zároveň Vám chci představit tým osob, které mají
odhodlání zapojit se do náročné práce a pomoci mi s realizací vytyčených cílů, a které se těší mé
plné důvěře, proto je po dohodě s nimi a s jejich souhlasem nominuji do jednotlivých orgánů ČAAF.
Smyslem předkládané společné kandidátky je dát najevo vnitřní jednotu, kontinuitu (u obhajujících
kandidátů) a celkově homogennost vedení, které jsou nezbytné pro efektivní chod jakékoliv
organizace. Zároveň však mohu garantovat dostatečnou vnitřní pluralitu, tuhé diskuse a hledání
těch nejlepších řešení pro vyvážený rozvoj celého fotbalového hnutí. Z níže uvedeného shrnutí je
zjevné, že je na co navazovat, přestože obecná situace ve sportu z hlediska nepříznivých
ekonomických, sociálních a demografických trendů si žádá permanentní ostražitost, kreativitu a
nasazení.
Shrnutí realizovaných aktivit v uplynulém volebním období:
• Systematizace a standardizace vnitřních i vnějších procesů
• Dokončení reformy základních norem (Stanovy, Herní řád, Disciplinární řad), jejich uvedení do
praxe a dohled nad jejich uplatňováním, vč. zpětné vazby v podobě aktualizací a revizí
• Efektivní organizace a koordinace všech činností a komunikace v rámci jednotlivých složek
(administrativa, činnost orgánů, chod soutěží)
• Zatraktivnění vizuální prezentace (webové stránky, nové logo, Facebook)
• Realizace autorského původního TV magazínu na ČT4 (celkem 12 dílů ve dvou letech)
• Zajištění vrcholných akcí včetně související propagace (6 akcí ve 3 letech, celková návštěva
téměř 15.000 diváků)
• Završení integrace klubů pod ČAAF a sjednocení fotbalového hnutí
• Stabilizace finanční situace, hospodaření v černých číslech, odstranění dlužné zátěže
• Profesionalizace účetního a daňového výkaznictví, zpracování dotační dokumentace a
vyúčtování dotací
• Aktivní úloha v hledání pozice a východisek v rámci skupiny menších sportovních svazů v
souvislosti s probíhající restrukturalizací sportovního prostředí v ČR, zastupování ČAAF a
hájení jejích zájmů směrem ke státní správě a významným sportovním institucím v ČR
• Úspěšná „zahraniční politika“, vydobytí významné pozice v rámci struktur mezinárodních
organizací (EFAF, IFAF)
• Zlepšení úrovně edukace (pravidelná školení rozhodčích, systém vzdělávání trenérů)
• Uplatňování principů trvalého rozvoje, solidarity, odstupňovaných nároků a bonusy pro aktivní,
rovný přístup ke všem členům
Klíčové plány:
• Vytvoření a řízení silného efektivního týmu s nadklubovým pohledem a prorozvojovými vizemi
• Prohlubování servisní činnosti ve prospěch členů
• Pokračování v realizaci a rozvíjení všech výše zmíněných činností z uplynulého období
• Realizace flag fotbalového programu
• Úspěšná účast národního týmu na ME 2013
• Budování co nejpevnější pozice v rámci aktuální restrukturalizace sportovního prostředí v ČR
• Maximalizace dotačních výnosů
• Zlepšení obecných a pozitivních vnějších Public Relations
Finanční aspekty: Vyrovnané hospodaření, přiměřená participace členů, vícezdrojové financování,
motivační bonusy pro aktivní členy (kredity, granty), udržení trendu personálních a přímých
provozních nákladů do 50 tisíc měsíčně v souladu s dřívějším rozhodnutím Parlamentu (reálně byla
realizována úspora ve výši 20 %), moje odměna i nadále 10.000 měsíčně, participace na
realizovaných finančních akvizicích (dotace, partnerské finanční prostředky, nikoliv z nepeněžních
nebo recipročních plnění) ve výši 10 %
Těším se na brzké setkání s Vámi!; Filip Hobza, kandidát na předsedu ČAAF

Zprávy ČAAF

Místopředsedové ČAAF
• Radek Janhuba (navrhl Filip Hobza, člen Prague Panthers, souhlasí s nominací)
• Michal Rosíval (navrhl Filip Hobza, neklubový člen, souhlasí s nominací)

Mimo shrnutí a myšlenek, které zmíní předseda Hobza, se chci v rámci ČAAF zasadit o následující
konkrétní projekty a na nich pracovat jak osobně, tak v rámci celého týmu.
• Maximální otevřenost směrem k členům – pravidelné informace skrze Zprávy ČAAF, krátké
informace na facebooku (zcela veřejném), přehledy informací například pro účastníky soutěží
pro větší zpětnou vazbu v online dokumentech, ať už v rámci RS nebo např. na google docs
apod.
• Debata o všech pravidlech, kterými se mají členové ČAAF řídit a pakliže to nebude v příkrém
rozporu s postoji vedení, úpravy těchto pravidel v duchu názorů členů
• Pokračování v současném pojetí nového webu, snaha o neutrální zápasové články z co nejvíce
zápasů, z ČLAF tiskové výstupy i do jiných medií. Tlak na kluby i jednotlivé členy na vhodnost a
pravdivost jejich profilů (např. standardizované fotografie všech členů)
• Vydání ročenky ČAAF, obsáhlejšího tištěného magazínu před začátkem ČLAF, který by byl
k dispozici buď zdarma nebo za spíše symbolickou částku na zápasech ČLAF fanouškům
• Vydání českých pravidel fotbalu před začátkem ČLAF 2013
• Vytvoření poolu trenérů, kteří budou k dispozici menším týmům, ale i pro sdružené tréninky
jednotlivých pozic apod. Jde o podobnou myšlenku, která byla navržena už vloni
• Celostátní tryouty v podzimních termínech jako možnost maximálně oslovit co nejvíce lidí (i toto
bylo navrženo již vloni)
• Flagová soutěž dětí. Nikoliv jednorázová soutěž (jako flagové mistrovství), ale dlouhodobá
soutěž formou turnajů za účasti několika týmů. Účast v soutěži nutná pro kluby s 11s týmy,
žádnoucí pro ostatní
• Vítěze flagového mistrovství vyslat jako národní tým na mistrovství Evropy/světa ve flag fotbalu
• V roce 2013 nebo 2015 hostit ME ve flag fotbalu dospělých
• Rozšíření „kreditů“, resp. navýšení částky, která by se tímto způsobem vracela do klubů. Skrze
kredity odměňovat kluby, které mají snahu posouvat úroveň zápasů nahoru. Kredity lze rozšířit i
na věci nesouvisející s areály, namátkou stejné helmy, čistá hra apod.
• Upravit Standardy areálů
• Pokračovat v trenérských školeních
• Pokračovat ve vzdělávání členů klubů a vysvětlovat jim normy ČAAF i pravidla fotbalu. Větší
standanrdizace takového vzdělávání díky zúžení počtu školitelů
• Zápasové statistiky jen v soutěžích, kde to pro týmy nebude představovat extrémní riziko
nesplnění. Tvorba statistik na vhodném softwaru, který snadno zvládne i osoba, která s ním není
v „denním“ kontaktu
Vše, co by ČAAF měla dělat, by mělo být ve prospěch jejích členů, kteří si určují pravidla, která
mají být dodržována. Orgány ČAAF mají dodržování těchto pravidel sledovat a hájit ty, co takto
činí, aby se vyplatilo dohodnutá pravidla ctít. Toto je hlavní myšlenka, kterou se řídím v současnosti
a kterou bych se jako místopředseda ČAAF řídil i nadále. Vzletné (nesplnitelné) sliby nabízet
neumím a ani tak činit nebudu. S mými myšlenkami je však spojena práce nejen moje, ale i všech
členů. ČAAF není tak dobrá, jako je její vedení, ale jací jsou její členové.
Nabízím konkrétní práci a konkrétní myšlenky. Tak jako dosud bych se věnoval zejména
kompletnímu zajištění všech soutěží, mimo postu místopředsedy chci zastávat i roli sekretáře a
navázat i dosavadní působení v rámci mezinárodních organizací, kde je ČAAF členem.

Disciplinární komise
• Jakub Harašta (navrhl Filip Hobza, neklubový člen, souhlasí s nominací)

•

DK do značné míry konečně funguje a plní svůj účel, kterým je dodržování pravidel stanovených
ČAAF. Jedná se o normy technické, které nepotřebují žádné velké vize, ale snahu. Chyby spolu s
ostatními v DK vychytáváme a hodlám v tom pokračovat.

Mária Slovíková (navrhl Filip Hobza, člen Brno Alligators, s nominací dosud souhlas
nevyjádřila)
Barbora Světlíková (navrhl Filip Hobza, neklubový člen, souhlasí s nominací)
Jakub Vlček (navrhl Zbyněk Zelinka, člen Brno Alligators, souhlasí s nominací)

•
•
Rada
• Přemysl Bindík (navrhl Michal Beránek, člen Prague Béčko, s nominací dosud souhlas
nevyjádřil)
Zprávy ČAAF

•
•

Radek Janhuba (navrhl Filip Hobza, člen Prague Panthers, souhlasí s nominací)
Stanley Hameder (navrhl Filip Hobza, člen Vysočina Gladiators, souhlasí s nominací)

•

Pavel Hnátek (navrhl Michal Beránek, člen Prague Mustangs, s nominací dosud souhlas
nevyjádřil)
Filip Kacerovský (navrhl Michal Beránek, člen Prague Mustangs, s nominací dosud
souhlas nevyjádřil)
Petr Kalhous (navrhli Filip Hobza a Petr Košťál, člen Pardubice Stallions, souhlasí s
nominací)

•
•

Mé jméno je Stanley Hameder a je mi 28 let. Pracuji v rodinné společnosti, kde zajišťuji oblast
výroby a logistiky. Z předchozích zaměstnání disponuji celkem 6 lety zkušeností v mezinárodním
obchodu, především v oblasti nákupu a budování obchodních strategických vztahů. Jsem manažerem
a hráčem týmu Vysočina Gladiators.
V posledních šesti měsících se podařilo pod mým vedením tomuto uskupení lidí urazit cestu od
naprostého začátku až po stabilizovaný tým s nadstandardním zázemím a finančním zajištěním tak,
že se v současné době plně připravujeme na ČLAF B 2013. V našem regionu jsme v rozsáhlém
povědomí veřejnosti a vedle různých projektů jsme i v jednání ohledně přátelského utkání s
univerzitním týmem z USA v domácím prostředí. Toto vše bylo dosaženo za cenu minimálních
nákladů, které nám dávají prostor pro budoucí větší projekty.
Má vize vedení spočívá především v globální promyšlenosti všech cílů a kroků, jejich celistvosti,
posloupnosti, dotažení do konce a zaměření se na propagaci a osvětu veřejnosti. Z klubové
zkušenosti vím, že je nejen třeba rozvíjet klub po všech vnitřních stranách (zázemí pro tým, finanční
zajištění, hráči a jejich dovednostní rozvoj atd.) v co nejoptimálnější míře, ale je třeba také se plně
zaměřit na propagaci a rozšíření povědomí veřejnosti o naší činnosti se zdůrazněním její
mimořádnosti, neboť to je hlavním argumentem pro sponzory a další potenciální fanoušky či hráče,
proč se věnovat právě našemu sportu.
Do Rady ČAAF kandiduji, vstupoval a působil bych v ní hlavně jako zástupce nových a malých
klubů. Lidé či organizace, kteří se mohou připojit nebo jen pomoci, se naštěstí najdou. Fandí novým
ambiciózním věcem a jsou ochotni pomoci řešit problémy, kterým musí malý a obzvláště začínající
klub čelit. Jedná se o zcela zásadní věc, jelikož těchto problémů je hodně a mnoho z nich paradoxně
větší zavedený klub řešit nemusí nebo je jako problém nevidí. Rozvoj amerického fotbalu v České
Republice tedy vidím v odbourávání nevědomosti o jeho místní existenci a ve vytvoření co
nejprestižnějšího obrazu v očích lidí mimo americký fotbal. Je to totiž i názor, který konkrétně
pomohl novému týmu Vysočina Gladiators dostat se až tak daleko za tak krátkou dobu.
Mám již zkušenosti, nápady a projekty, jak novým a malým klubům pomoci či poradit, jelikož
hlavním rozvojovým pokrokem je podle mého názoru právě rozšiřující se základna členských klubů
ČAAF.

Mou vizitkou nechť je fungování klubu Pardubice Stallions v posledních letech a v případě mého
zvolení věřím, že budu platným členem na cestě k rozvoji amerického fotbalu v Čechách.

•
•
•

Libor Navrátil (navrhl Filip Hobza, neklubový člen, souhlasí s nominací)
Michal Rosíval (navrhl Filip Hobza, neklubový člen, souhlasí s nominací)
Jan Šesták (navrhl Filip Hobza, člen Prague Panthers, souhlasí s nominací)

Adresář ČAAF
Byl vydán aktualizovaný Adresář, který zohledňuje všechny nahlášené změny od poslední
verze z 27. září.
Nové Stanovy
Návrh nového znění Stanov ČAAF. Popis a vysvětlení jednotlivých změn.
Asociační redaktor a fotograf
Prvním asociačním redaktorem a fotografem byl jmenován Lukáš Machala (LuMa
Photography). Zejména jeho zásluhou byli návštěvníci webu informováni o skoro všech
zápasech juniorské ligy.
Případní další zájemci o tuto činnost se mohou přihlásit na emailu info@caaf.cz.

Zprávy ČAAF

Registrační systém
ČAAF přešla v letošním roce na nový registrační a redakční systém (RS). Členové z roku 2011
do nového RS ale nebyli převedeni automaticky, registrace v novém RS byla na jednotlivých
členech. Členství jako takové se však mezi roky 2011 a 2012 samozřejmě převádělo (nebylo
přerušeno). V důsledku převodu tak nyní nastal stav, že někteří členové ČAAF nejsou v novém
RS (nevytvořili si v něm svůj osobní profil a „nepožádali o členství“). Tento stav mohou bez
jakékoliv „sankce“ napravit do konce roku 2012.
Počínaje 1.1.2013 bude na členy ČAAF, kteří nemají svůj profil v aktuálním RS nahlíženo jako
na členy bez klubové příslušnosti (resp. toto již předjímá přijetí jedné z úprav Stanov ČAAF,
které možnost neklubového členství budou připouštět, zatímco stávající Stanovy takovou
možnost defacto vylučují a všichni členové musí být v některém z klubů).
Tato změna se dotkne pouze těchto osob (tzn. těch, které byly členy do roku 2011, nikdy
neoznámily vystoupení z ČAAF a současně si v novém RS nevytvořily svůj osobní profil) a
bude mít dva důsledky – pokud se takový člen zaregistruje v novém RS, bude tato registrace
zpoplatněna dle sazebníku (momentálně jde o 100 Kč). Současně se ale bude moci registrovat
kdykoliv a z hlediska možnosti nastoupit v soutěžích jako hráč půjde o prvoregistraci, tzn.
nepůjde o přestup z klubu do klubu, tzn. bude moci naskočit i do probíhající sezóny.
Halové mistrovství 2012
Pozor, změna! Lhůta pro přihlašování a úhradu startovného končí ve čtvrtek 8. listopadu.
Důvodem této změny je snaha určit systém HM před zasedáním Parlamentu o dva dny později
a rozlosování turnaje provést v rámci jednání Parlamentu.
Přihlášené týmy: Old Boys, Bílovice Sígrs, Liberec Titans, Brno Alligators, Karlovy Vary
Pharaohs, Česká Lípa Traitors, Youngguns, Prague Panthers, Ostrava Steelers.
Rozhodnutí DK
49/2012 – Prague Lions byli potrestáni souhrnnou pokutou 1600 Kč za malou šatnu rozhodčích
a pozdní nahrání videa (LIO-PAN).
53/2012 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 1500 Kč za nevyhovující video (BOBBUC).
Přehled všech vydaných rozhodnutí v plné verzi i momentálně známých na rozhodnutí DK
čekajících podnětů naleznete v příslušné sekci webu.

Přestupy a hostování
PAN->STA Adam Citta
PAN->STA Jiří Vácha (odstupné 3200)

Zprávy ČAAF

