
 
 

Zápis z náhradní členské schůze 9.10.2021 

 

17:15 Zahájení schůze – přítomno 22 řádných členů, členská schůze je usnášeníschopná 

17:16 Volba zapisovatele: Silvie Doležalová 

17:17 Volba skurátorů: Anna Kabelíková a Martin Jiroušek 

17:20 Lukáš Winter informuje o dění v asociaci v uplynulých dvou letech 

  (stali jsme se členy ISA, vyjednávání CHKO Broumovsko a Vyšehrad, série 3na1) 

17:30 Představení vize budoucnosti spolku 

  (kurzy, workshopy, vyjednávání dotací, vyjednávání dalších výjimek) 

17:33 David Blažek informuje o podmínkách získání dotací 

17:38 Petr Polák líčí situaci ohledně vyjednávání s ochránci přírody a informuje o možnosti tahání lajn 

na Červené Lhotě 

17:43 Luboš Vlk informuje o plánovaném bivak Silvestru v Jizerských horách 

17:50 Tereza Střílková vysvětluje aktuální situaci ohledně SlackBálu 

17:52 David Blažek představuje možnost asociace zastřešovat ostatní slacklinové spolky a navrhuje 

konání highlinefreestyle contestu 

17:55 Představeno hospodaření za minulá období 

17:58 Nadpoloviční většinou schváleno hospodaření za rok 2019 a 2020 

18:00 Schválení členských příspěvků, výše příspěvků zůstává stejná jako v předchozím období 

18:05 Představení kandidátů do VV 

18:10 distribuce hlasovacích lístků 

18:15 Zahájení volby prezidenta, víceprezidenta a dvou dalších členů VV 

18:30 Zahájení počítaní hlasů 

18:40 Vyhlášení výsledků voleb: Prezident – Lukáš Winter, Víceprezident – Luboš Vlk, dva členové VV 

– Silvie Doležalová a Tereza Střílková 

18:50 Volba tajemníka nově zvoleným výkonným výborem 



 
19:05 Po dlouhé diskuzi byl tajemníkem jednohlasně zvolen Adam Máčel 

19:14 Odhlasování ocenění sportovních výkonů a s tím čestné členství pro období 2022 - 2023 pro 

Kateřinu Zíkovou, Annu Hanuš Kuchařovou, Terezu Panochovou za přešlou highline 100+ a Viléma 

Sekala a Tomáše Urbana za nový český longline rekord (450 m) 

19:15 Odhlasování ocenění a s tím spojené čestné členství pro období 2022 – 2023 pro Viléma Sekala 

a Jana Procházku za podporu a velký přínos pro slacklinovou komunitu. 

19:20 Diskuze o uplynulých akcí 

19:25  Ukončení členské schůze 

 

 

V Praze dne 19.10.2021 

 

…………………………… 

Ing. Lukáš Winter 

Prezident 

 

 


