Zápis 9. Valné hromady SPJF

22. listopadu 2008

9. Valná hromada Sdružení přátel Jaroslava Foglara
22. listopadu 2008, Brno – Lužánky
1. Prezence (9.00–10.00)
Valnou hromadu SPJF tvořilo podle údajů na prezenčních listinách plných 63 členů SPJF.
K dispozici byly členům SPJF stánky s knihami a sběratelskými předměty, zdarma pak k rozebrání
aktuální verze Stanov SPJF, Výročních zpráv SPJF za rok 2007 a všech pěti Směrnic o činnosti SPJF.

2. První část jednání (10.00–12.00)
Valná hromada SPJF byla zahájena dosavadním předsedou SPJF Milošem Vraspírem – Bobrem.
Program Valné hromady SPJF byl schválen v nezměněné podobě (ov 1 ).
Valná hromada jmenovala orgány Valné hromady. Volební a mandátová komise byla ustanovena ve
složení Adéla Vožechová – Bublina, Ivan Jung – Mexičan a Jana Fischerová – Fišík (ov). Dále byla
schválena Návrhová komise ve složení Kamil Albrecht – Soki, Jaroslav Hladký – Jerry a Martin Svatoň
– Svišť (ov).
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti, sestávající z následujících bodů.
•

•

•
•
•

Obecné zprávy předsedy o činnosti SPJF a Vedení SPJF, sestávající zejména z informací o
publikační činnosti SPJF, expozicích a výstavách, semináři Hledáme lék na dětskou kriminalitu,
oslavách Roku s Jaroslavem Foglarem a dalších aktivitách (Miloš Vraspír – Bobr, předseda
SPJF).
Zprávy poboček SPJF za období let 2006–2008, prezentované jejími zástupci:
o Pražská pobočka (Milan Lebeda – Alpín);
o Perpetuum – Jihomoravská pobočka (Renata Chloupková);
o Halahoj – Třebíčská pobočka (Vít Oplatek);
o Severomoravská pobočka (Ivan Jung – Mexičan);
o Východočeská pobočka (Ferdinand Forró – Ferda).
Zpráva o správě klubovního hnutí (Jiří Kalina – Čáp).
Zpráva o hospodaření SPJF za období 2006–2008 a Zpráva o stavu členské základny SPJF
(Marek Polák – Sharp).
Zpráva Revizní komise SPJF za období 2006–2008 (Antonín Špaček).

Byli navrhnuti a představeni kandidáti do Vedení SPJF (jejich výčet je uveden v kapitole Volby členů
orgánů SPJF) na období let 2008–2010.
1

V závorce jsou uváděny výsledky hlasování v následujícím formátu: (ov) = hlasování proběhlo pouze
konstatováním optické většiny; (x;y;z) = (pro;proti;zdrželo se). V případě, že některý z údajů byl pouze
konstatován na základě shledání optické většiny, je v zápise (x_ov;y;z), případně (x;y_ov;z) a údaj popisující
optickou většinu je dopočítán z celkového počtu registrovaných účastníků Valné hromady.
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Vedení SPJF dále udělilo čestné uznání v SPJF:
•
•

Prázdninové škole Lipnici za vytrvalý rozvoj foglarovské myšlenky a výchovných metod;
Milanu Teslevičovi za ilustrátorskou podporu činnosti SPJF.

Valná hromada následně vzala na vědomí zprávy klubů, oddílů a jednotlivců. Proběhly i krátké
filmové projekce z činnosti a následná diskuze.

3. Druhá část jednání (13.00–15.00)
Návrhová komise představila návrhy na úpravu Stanov SPJF a návrhy pro usnesení Valné hromady.
Valná hromada je projednala a o jejich ne/přijetí rozhodla. Následuje jejich výčet se záznamem
hlasování.
•
•

•

•

•
•

•

Valná hromada bude dále projednávat změnu Stanov SPJF v následujících oblastech: věková
hranice volebního práva na Valné hromadě; schvalováním klubů SPJF. Neschváleno (ov).
Vedení SPJF bude povinné informovat o závěrech porad Vedení SPJF (vyjma neveřejných
informací) na internetových stránkách SPJF včetně výsledků hlasování. Na vyžádání bude tyto
informace zasílat zájemcům písemně. Schváleno (58_ov;1;4).
Vedení SPJF bude povinné projednávat písemné podněty z řad členů SPJF nejpozději na příští
poradě Vedení SPJF, hlasovat o těchto připomínkách a písemně jejich adresantovi odpovědět.
Schváleno (59_ov;0;4).
Vedení SPJF se bude v období let 2008–2009 zabývat Směrnicemi pro činnost SPJF a znovu
přezkoumá jejich formulace i fakta, vyplývající z jejich konfrontace se Stanovami SPJF.
Neschváleno prostou většinou přítomných členů SPJF (18;18;11).
Vedení SPJF nechá posoudit Směrnice pro činnost SPJF právníkem. Neschváleno (3;53_ov;7).
Vedení SPJF přezkoumá možnosti opětovného začlenění členů klubů při SPJF mezi řádné
členy SPJF – v současnosti jsou totiž evidováni pouze v rámci tzv. „neorganizované mládeže“.
Neschváleno (1;51_ov;11).
Vedení SPJF bude podrobně, otevřeně a pravdivě informovat členskou základnu o aktuálních
nedostatcích a nešvarech. Neschváleno (7;26;17).

Valná hromada zvolila nové třináctičlenné Vedení SPJF pro období let 2008–2010 ve složení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milan Lebeda – Alpín (56 hlasů);
Miloš Vraspír – Bobr (55 hlasů);
Marek Polák – Sharp (53 hlasů);
Jiří Kalina – Čáp (51 hlasů);
Ferdinand Forró – Ferda (51 hlasů);
Renata Chloupková – Renča (51 hlasů);
Hynek Cígler – Hyňas (47 hlasů);
Vít Oplatek – Vítek (47 hlasů);
Iva Tesárková – Choroš (43 hlasů);
Martina Rauerová – Margi (42 hlasů);
Vojtěch Hanuš – Vojta (42 hlasů);
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Slavomil Janov – Nashville (38 hlasů);
Radim Kejík – Rolf (36 hlasů);

a určila náhradníky Vedení SPJF:
•
•
•

Ivan Jung – Mexičan (34 hlasů);
Robert Folwarczny – Kosťa (31 hlasů);
Karel Judex – Jestřáb (9 hlasů).

Valná hromada také zvolila (ov) novou Revizní komisi SPJF pro období let 2008–2010 ve složení:
•
•
•

Zdeněk Matěja – Zandt;
Antonín Špaček;
Vladimír Vyskočil.

Závěrem Valná hromada přijala závěrečné usnesení (62_ov;0;1) ve znění:
„Valná hromada SPJF ukládá Vedení SPJF pro období let 2008–2010 zejména následující.
Pokračovat i nadále s činností v oblastech:
•
•
•

práce s dětmi a mládeží;
společensko‐humanitární;
badatelsko‐sběratelské.

Věnovat zvláštní pozornost přípravě důstojné oslavy 20. výročí založení SPJF v roce 2010.
Zveřejňovat zápisy z porad vedení SPJF, vyjma neveřejných informací, na internetových stránkách
SPJF, případně písemně členům SPJF, kteří o to požádají.
Projednávat na svých zasedáních všechny písemné podněty členů SPJF nejpozději při nejbližší poradě,
hlasovat o nich a autorovi podnětu podat písemnou odpověď.“

4. Volný program (15.00–16.00)
Na závěr Valné hromady SPJF proběhla ještě jednou diskuze k projednávaným bodům a zejména
k nepřijatým změnám stanov a usnesením.
Kromě toho byly uskutečněny ještě některé filmové a fotografické projekce z činnosti SPJF.

5. První porada nového Vedení SPJF
Nově zvolené Vedení SPJF si zvolilo pro následující období Výkonný výbor SPJF ve složení:
•
•
•

předseda: Miloš Vraspír – Bobr (12;0;1);
1. místopředseda: Milan Lebeda – Alpín (12;0;1);
2. místopředseda: Jiří Kalina – Čáp (12;0;1).
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Zhotovením zápisu 9. Valné hromady SPJF byl pověřen Hynek Cígler – Hyňas.
Zpráva byla schválena Výkonným výborem SPJF a potvrzena předsedou Návrhové komise
25. listopadu 2008.
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Přílohy
Součástí Zápisu Valné hromady jsou následující dokumenty:
•
•
•
•
•

Obecná zpráva předsedy o činnosti SPJF za období let 2006–2008.
Zpráva Revizní komise SPJF za období let 2006–2008.
Zpráva o hospodaření SPJF v období let 2006–2008 a Zpráva o stavu členské základny.
Zpráva o správě klubovního hnutí SPJF.
Zprávy o činnosti poboček za období let 2006–2008: Jihomoravské, Východočeské a
fotogalerie činnosti Pražské pobočky.
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