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Zápis VVH 11.2.2011 – hotel Svornost, Dolní Počernice
1.
2.
3.
4.

Valnou hromadu zahájil Petrof v 18:15 hod. Přivítal přítomné poděkoval za účast a informoval o programu.
Návrh mandátové a volební komise - Potůčková, Fridrich, Nebesář – schváleno jednomyslně
Návrh komise návrhové – Lebenhart, Šiimůnek – schváleno jednomyslně
Zprávy o činnosti (v 18:30 hod.)
a. TAK 2010 – Petrof
•
vyzdvihl práci dobrovolníků, kteří pořádají akce
•
zamyslel se nad netolerancí některých členů
•
vzpomněl na ty, kteří nás opustili navždy – Drahoš Tlučhoř (T5), Jan Kocián (T14), Jiří Táta Jenč (T2),
Jitka Birnerová – Elsnicová (T14), Jaroslav Najdekr (T10), Lída Brázdová (T13) a Ivan Štich (T2)
•
apeloval na opatrnost – bylo dost vážných úrazů
•
poděkoval radním za činnost v uplynulém volebním období
5. Zprávy z oddílů:
a. Monika Misíková přečetla zprávu od Hasiče za Horo oddíl (žádat pro archiv). V horo oddílu je 43 členů,
leze 16 lidí
b. Karel Moravec přednesl zprávu za cyklo oddíl – cyklo oddíl při TAKu oficiálně není, jsme společenství lidí
z různých tras, které zve své přátele na různé vyjížďky, které si vždycky někdo sám vymyslí a uspořádá na
své chalupě nebo v nějakém pěkném kraji naši země. Nemusíme nikomu nic účtovat, buď peníze
nekompromisně utratíme nebo dopltíme. Pak máme lyžooddíl, který funguje podobně.
c. Tomáš Střihavka měl stručnou (bez papíru) právu za TOM oddíly – fungují, děti zlobí stejně, postavili
novou pevnost
d. Kačka Beranová napsala krátkou zprávu za Cipísky (předškolní děti), četla Veronika Jiravová
e. Veronika Jiravová informovala o obnovené Bystřičce, byly V Radvanci, uspořádali tří večerníčky, bojovku,
různé hry, účastnilo se 23 dospělých a 21 dětí v rozpětí od 10. měsíců do 6. let. Letos budou zase jinde,
přihlášených už je 16 rodin.
6. O připravovaných akcích v roce 2011 informovala Jana Vorlová a žádala členstvo o archivní materiály pro
zdokumentování historie TAKu.
7. Jana Stádníková informovala o hospodaření TAKu, viz Zpráva revizní komise (v 18:49 hod.)
a. v r. 2010 příjmy 364 312,- Kč, výdaje 342 932,30 Kč
b. příspěvky na r. 2011 mohou být placeny na účet – dát do Poradníku návod (v. s. rok, trasa, do zprávy pro
příjemce jméno a příjmení)
c. TOM dostal svých 17 000,- Kč
d. režijní výdaje, klubovna, věnce – schodek 43 241,- Kč
8. Mirek Dvořák přednesl zprávu revizní komise vše zkontrolováno, nedostatky nezjištěny
9. Jsou nějaké dotazy – připomínky?
a. Láďa Dolejš vyprávěl, jak TAK po schůzi v Saxu v r. 1967 málem koupil parník, pak by bylo co odepisovat.
Když ale tenkrát zjistili, co by stálo parkování na Vltavě (cca 120 000,- za rok), koupě se nekonala. Někdo
sdělil, že by dnes už byl parník odepsaný – životnost lodí je asi 50 let
b. Někdo navrhl, že by se měl připravit nějaký formulář pro vyúčtování TAKových akcí, aby nedocházelo
k nedorozuměním.
c. Pavel Stulík žádal při vrácení peněz na soukromý účet zprávu pro příjemce, neměl tušení, jaké peníze mu
přišly.
d. Jana Stádníková odpověděla, že to bohužel při hromadném příkazu nejde a hromadný příkaz je mnohem
levnější než jednotlivé příkazy. Takže v případě vracení peněz po vyúčtování akcí budou příjemci
informováni emailem.
10. Soňa Vašicová přednesla návrh na výši členských příspěvků pro rok 2011 (v 19:06 hod.), není třeba s nimi
hýbat, tedy:
a. Navržená výše členských příspěvků: 250 Kč jednotlivý člen starší 18 let, 100 Kč jednotlivý člen do 18 let.
Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské příspěvky je možné
zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude připočteno penále v následující výši – do
zářijové schůze 30 Kč, do říjnové schůze 60 Kč, do listopadové schůze 90 Kč, do prosincové schůze 120
Kč, do následující výroční Valné hromady 150 Kč. Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční
valné hromady, bude mu ukončeno členství. Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy a 400,- Kč pro ty nové
členy, kteří již byli členy TAKu, ale členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků.
•
Pavel Stulík navrhnul slevu pro důchodce od 65 let na polovinu, čili 125,- Kč
•
Karel Obdržálek a Tomáš Häckl řekli, že rádi zaplatí celou navrhovanou částku, další se přidali
•
Karel Moravec navrhl, aby sleva byla uplatněna od devadesáti let
•
Michal Valíček měl připomínku, že když důchodci budou platit polovinu, musí je ostatní členové
dotovat, aby příjmy z příspěvků zůstaly ve stejné výši
b. Hlasování, o snížení členských příspěvků pro důchodce na 125,- Kč
•
pro
5
•
proti
50
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•
zdržel se
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c. Hlasování o navrhované výši členských příspěvků 250,- Kč (dále viz výše) pro rok 2011
•
pro
60
•
proti
0
•
zdržel se
6
Soňa Vašicová informovala o členské základně – k 11.2.2011 je v TAKu 173 členů, stejně jako vloni (přijat
Jindřich Šilhán 21, zemřel Drahoš Tlučhoř 5).
Lenka Borgesová a Petrof předali odměny za práci pro TAK, průvodce po horách Šlapeme, šlapeš, šlapu od
Pavla Benedikta, seznam viz usnesení. (v 19:15 hod.)
Diskuse – různé:
a. Láďa Dolejš vyprávěl dva příběhy z dětských táborů v Bystřičce (začala jezdit už čtvrtá generace, kde je
dneska Pavel Šnaps? Kde vlastně se teď Bystřička koná a co se tam děje? Veronika znovu informovala.
b. Mirek Podolák – nora bude 25. - 27.2. v Krušných horách, přihlášky on nebo Vlasta Milec přijímá do 18.2.
a do 22.2 budou přihlášené informovat
c. Jana Vorlová informovala, že Ruda Mráz všechny zdraví z hor a informace o Shnilce pošle po 20. únoru.
d. Tonda Rosický by se na Bystřičku přihlásil kvůli bratření se s manželkami
e. Jirka Domlátil oznámil, že by chtěl obnovit „parník“ a provedl průzkum, zda je zájem, hned na místě zájem projevila většina přítomných – Jirko, pusť se do toho
f. Veronika informovala o Aprílovém bálu, aneb copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem.
Vstupenky jsou již k dispozici – TAK 250,- Kč, neTAK 280,- Kč a na místě 300,- Kč
g. Ivan Fridrich informoval, že má u sebe 4 almanachy ve slevě za 149,- Kč (okamžitě byly prodány). Zbylých
cca 50 kousků má Láďa Hlavatý na fakultě v Břehové ul.
Volby nové Rady (v 19:40 hod.):
a. Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 66 členů, tedy je nás o 22 víc než ukládají stanovy TAKu
pro hlasování je splněna.
•
Někdo se zeptal, proč není v radě některý mladý Střihavka – nemají čas (práce, dítě)
•
Tomáš Häckl navrhl Veroniku Jiravovou, ta nebyla proti, pokud lidem nevadí, že kandiduje tatínek
(nevadí), takže si její jméno každý připsal na hlasovací lístek.
b. Abecedně seřazení kandidáti: Josef Beran, Lenka Borgesová, Petr Jirava, Veronika Jiravová, Karel
Obdržálek, Vláďa Roith, Petr Řezák, Jirka Valda jr., Soňa Vašicová, Jana Vorlová
Večeře – vepřový nebo kuřecí řízek s bramborovým salátem a jeden nápoj
Vyhlášení výsledků voleb (ve 21:05 hod.)
a. Bylo odevzdáno 66 platných lístků, u jednoho lístku byla neplatná volba majitele TAKu
b. Petr Jirava – 62, Jana Vorlová – 56, Jirka Valda jr. – 54, Soňa Vašicová – 50, Petr Řehák – 47, Lenka
Borgesová – 47, Josef Beran a Vláďa Roith – 43, Karel Obdržálek – 30, Veronika Jiravová – 25, Petr
Němec, Jirka Navrátil a Láďa Lindauer 1 hlas.
c. Majitel TAKu byl 58. hlasy zvolen Petr Jirava
d. V aklamaci Beran 27 a Roith 35 hlasů.
Revizní a mandátová komise – Mirek Dvořák by rád funkci předal – nepovedlo se, tedy byla schválena pro rok
2011 ve stejném složení Hanka Kotschová, Jarmila Ledvinová, Mirek Dvořák.
Za návrhovou komisi přečetl návrh Usnesení Valné hromady Petřík Lebenhart, viz usnesení.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Petrof jménem nové Rady poděkoval přítomným za účast (ve 21:25 hod.).

Zapsala Jana Vorlová 11.2.2011

