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Dne 5.10.2014
Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 5.10.2014.
1. President ČFT přednesl program mimořádné valné hromady o kterém dal hlasovat : Pro 12,
proti 0,zdrželo se 0.
2. President ČFT dal hlasovat o předsedovi mandátové komise,na které byl navržen
p.D.Mondschein.Předseda mandátové komise potvrdil 12 mandátů zástupcům oddílů ČFT.:
Pro 12,proti 0,zdrželo se 0.
3. President ČFT dal hlasovat o zapisovateli na jejíž pozici navrhl p.L.Machotovou:Pro 12,proti
0,zdrželo se 0.
4. Pokladník ČFT informoval členy VH o stavu financí,vyplacených dotacích a plánovaných
grantech.
5. Hlavní trenér Národní reprezentace informoval členy VH o stavu Národního týmu plánované
účasti na MS,ME,SP,EP.Dále přednesl požadavky na zabezpečení týmu.
6. Předseda technické komise informoval členy VH o provedených zkouškách,exhibičních
vystoupeních,seminářích a navrhl uspořádat Národní seminář v měsíci květnu 2015.
7. Vicepresident ČFT p.V.Machota informoval o úzké spolupráci s odborníky : Mudr.Jan Ohem
(pediatrie),Mgr.Olga Bohabojová (psychologie),Ing.Lukáš Zajíček (ekonomika),kteří úzce
spolupracují s technickou komisí a reprezentačním týmem a navrhl aby byla vytvořena komise
výchovy a vzdělávání z těchto odborníků.
8. Potvrzení a volba stávajících a nových členů ČFT.President ČFT navrhl hlasování o potvrzení
stávajících mandátů členů VV a volba členů nových.V.Machota navrhl hlasovat o potvrzení
mandátu ČFT Tomáše Lehovce : Pro 11,proti 0,zdržel 1.
Tomáš Lehovec navrhl hlasovat o potvrzení mandátu V.Machoty na pozici Senior
Vicepresidenta:Pro 11,proti 0,zdržel 1.
President Tomáš Lehovec navrhl hlasovat o pozici vicepresidenta na který doporučil Ing
Michala Nováka : Pro 12,proti 0,zdrželo 0.
President Tomáš Lehovec navrhl hlasovat o pozici vicepresidenta na který doporučil Jana
Gavuru : Pro 12,proti 0,zdrželo 0.
President ČFT navrhl potvrzení mandátu sekretáře ČFT a sloučit tuto funkci s funkcí
pokladníka.Na tuto pozici navrhl pí L.Machotovou : Pro 10,proti 0,zdrželo se 2.
Vicepresident p.V.Machota navrhl hlasovat o pozici hlavního trenéra Národní reprezentace
P.Ing.Michala Nováka : Pro 12,proti 0,zdrželo se 0.Hlavní trenér Michal Novák po hlasování
navrhl oficiálního zastupce trenéra Národní reprezentace Bc. Pavla Holého.Členové VH se
dohodli,že o této pozici není nutné hlasovat.
Vicepresident V.Machota navrhl potvrdit mandát předsedy soutěžní komise p.Michala
Machoty a sloučit tuto funkci s předsedou rady rozhodčích : Pro 11,proti 0,zdrželo se 1.
President ČFT navrhl hlasovat o předsedovi revizní komise na který doporučil Ing.Lukáše
Zajíčka : Pro 11,proti 0,zdrželo se1.

Vicepresident p.V.Machota navrhl hlasovat o oficiálním statutu komise výchovy a vzdělávání
a jejích současných členů : pro 9,proti 0,zdrželo se 3.
9. V diskusi se přihlásil p.V.Machota s návrhem nové soutěže Master League a s doporučením
uvést Česko Budějovický pohár jako Mistrovství republiky.
10. President ČFT navrl termín dalšího výročního zasedání valné hromady na duben 5.4.2015 po
ukončení Mezinárodního šampionátu Best of the Best 2015.

