
  
; 
 

Zápis pražské buňky CKAS 
 
Zápis č. 1/2018:  Předvánoční večírek u Kozaté Zuzanky v Cípu 
Datum a čas:  Úterý 11. prosince 2018 od 17.00  
Místo:   Cíp 
Účastníci: Sladký, (Jiřinka), Dvořák, Kučera, Verner, Mattes, Kříž, Němeček,  
Přiznaní hosté: jádro CTB 
 
Agenda: 

1. Volba lokálního vedení - místopředsedy pražské buňky 
2. Plán akcí na 2019 
3. Informace o stavu 
4. Různé 

 
Ad 1) 
V rámci kapacitního posílení řídících struktur našeho klubu CKAS došlo na základě rozumného návrhu celorepublikového místopředsedy PP 
(ať si v Praze zvolíme lokální vedení) k volbě místopředsedy za pražskou buňku a to Tomáše Sladkého. 
 
Hlasování:  Sladký: PRO:6  PROTI:0  ZDRŽEL SE:0 
Pan Sladký byl jednomyslně zvolen místopředsedou pražské buňky CKAS, s gesční odborností za běh, z titulu jeho famózního (se)běhu, ¾ 
vysoko-horského maratonu v italské Gardě v roce 2018. 
Zvolený přijal gratulace a poděkoval za důvěru a ustavení do funkce. 
 
Ad 2) 
Níže vycizelovaný termínovník na r. 2019, který nabízí hlavně na jaře přehršel termínově luxusně vylubrikovaných akcí, s možností účastnit 
se každé z nich dle chuti a preferencí každého soudruha Alfasamce, ať již v tradičním a intimnějším pánském kroužku našeho CKAS, či na 2 
akcích pořádaných přáteli z CTB, kam jsme všichni jimi upřímně (po)zváni. Cyklistice a všemu dobrému okolo 3x zdar. 
 

Termínovník cyklistického klubu Alfasamců na rok 2019  

měsíc víkend 
 

akce 
 

březen 2-3   

březen 9-10   

březen 16-17   

březen 23-24 Chorvatsko: Ad hoc Poreč- silničky - podle počasí. Vedoucí Petr Petr 

březen 29-30 Chorvatsko: Ad hoc Poreč- silničky - podle počasí. Vedoucí Petr Petr 

duben 6-7 Chorvatsko: Ad hoc Poreč- silničky - podle počasí. Vedoucí Petr Petr 

duben 13-14 Chorvatsko: Ad hoc Poreč- silničky - podle počasí. Vedoucí Petr Petr 

duben 20-21 Chorvatsko: Ad hoc Poreč- silničky - podle počasí. Vedoucí Petr Petr 

duben 27-28 jednodeňka, návrh PN: ... dáme jednodenní švih ... např. Písecké hory, Brdy, nebo okolo Orlíku apod. Vedoucí Petr Němeček 

květen 4-5 jednodeňka, návrh PN: ... dáme jednodenní švih ... např. Písecké hory, Brdy, nebo okolo Orlíku apod. Vedoucí Petr Němeček 

květen 11-12 Jeseníky, ST 8.5. - NE 12.5.,  kam jsou Alfasamci zvaní na akci CTB. Vedoucí Míra Novátor  

květen 18-19   

květen 25-26 Český les, ČT 23.5.- NE 26.5.  http://www.pohodahora.cz/, kam jsou Alfasamci zvaní na akci CTB, Vedoucí Petr Cuc 

červen 1-2 Šumava - řádná jarní akce  CKAS (ČT 30.5 - NE 2.6.  výročí 20 let + JBu jubileum - šoupne sud). Vedoucí Jarda Skala 

červen 8-9   

červen 15-16   

červen 22-23 Cyklofanatik -  SO 22.6., potvrzeno Ptákem-plzeňský cyklofanatik http://www.fanatik-plzen.cz/ Vedoucí nikdo 

červen 29-30   

   
červenec 24-28 Alpy -  letní Rakousko.Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich. Vedoucí Robo 

   

říjen 4-6 Nové Město na Moravě - řádná podzimní akce CKAS, http://www.4kocky.cz/ Vedoucí Martin Syruček 



  
 
 
  
 
Ad 3) 
Stav obecně považuje jak členská základna pražské buňky, tak její vedení za poměrně uspokojující, ovšem s drobnou výhradou, že jsme 
genderově 100% nevyvážení, což v současné době není moc dobré, a mohlo by to být společensky skoro nebezpečné. Jako vhodné 
opatření se pražské buňka unisono usnesla na řízeném a citlivě provedeném posílení zastoupení sportovních žen a dívek v našem oddíle.  
Je s nima prostě větší sranda. Byly diskutovány růžné možnosti, od náboru na středních školách vhodných adeptek, až po využití sociálních 
sítí či osobních kontaktů.  Téma bude průběžně v pražské buňce sledováno. 
Petr Verner: „ já chci na akcích taky ženský, třeba Jiřinku na jarní akci, budu se ti o ní Tomáši vzorně a příkladně starat v B-týmu, budeš 
maximálně spokojen“ 
 
 
 
Ad 4) 

 Kozatá Zuzi neměla směnu, byly tam nějaký ukrajinský pastevkyně či dojičky krav v roli servírek, pomalý, pivo nenosili, stůl 
nepřipraven – to jsem si musel na počátku všechno fyzicky přemístit, drzý, pivo neumí točit, no dojem 4-.  Jediná výhoda je, že je to 
v centru a relativně levný a velký 

 Slejzáme se jak švábi na pivo, pozdní příchody jak na běžícím pásu, toto se příště nebude již tolerovat  

 Manažer lednové  společenské akce Honza Kučera pošle ve vhodný čas bližší propozice 

 Pražská buňka CKAS  zřejmě založí běžeckou divizi - v rámci zahájení náboru členů je první adeptkou na členství maratonkyně Lenka 
z CTB – zatím na pozici čekatelky. Další zájemci se nahlašujte u vedení pražské buňky 

 Fotodokumentace akce – pošlu separátně v emailu 
 

Zapsal: Sladký 

 
 

 
 
 


