Výroční zpráva 2019

STROM – Přátelé Blanického mlýna Vlašim, z.s.

Zpracován dne: 28.1.2020

POSLÁNÍ ORGANIZACE
Stany s podsadou byly poprvé postaveny na louce u Blanického mlýna již roku 1987. Skupinka
16 nadšenců tehdy umožnila třiceti dětem prožít 3 krásné týdny v duchu indiánského léta a zahájila
tak táborovou sérii trvající dodnes. Roku 1991 bylo právě za účelem pořádání táborů vytvořeno
občanské sdružení STROM - přátelé Blanického mlýna, později přeměněné na spolek.
V současnosti během letních prázdnin pořádáme 4 turnusy letních táborů, kterých se účastní
až 240 dětí a více než 100 dobrovolníků. Co se za 31 let fungování nezměnilo, je přístup pořadatelů.
Naše ideály zůstávají stále stejné: prohloubení vztahu k přírodě, výchova k samostatnosti a
odpovědnosti ale zároveň i týmové spolupráci. Chceme, aby děti z našich táborů odjížděli spokojené,
šťastné, sebevědomé a plné zážitků, které u počítače nezažijí. Věříme, že děti si na mlýn nejezdí jen
odpočinout od rodičů, ale vytvářet přátelství na celý život a formovat hodnoty, které pak pozitivně
ovlivní jejich úspěch a spokojenost v životě.

ADRESA:
Pavlovice 38
258 01 Vlašim
Web: www.kupsak.cz
Email: kupsak@seznam.cz
IČO: 48925764
Registrační číslo: VSC/1-7307/91-R (Registrace 2.7.1991)
Nadále jsme se ke své činnosti využívali prostory Blanického mlýna s přilehlými loukami a prostory
ve vlašimském Spolkovém domě, oboje v pronájmu od MěÚ Vlašim.

ČLENOVÉ STROMU:
V roce 2019 bylo v našem spolku registrováno 60 členů.
Seznam členů k 31. 12. 2019: BLÁHA Jan, BRABCOVÁ Šárka, BRZKOVÁ Eliška, FOUSEK Jan,
GREGOROVÁ Veronika, HLAVÁČEK Tadeáš, HOMZOVÁ Markéta, CHROUSTOVÁ Michaela, CHRPA
Jakub, IRION Petr, JANÁČKOVÁ Debora, JANÍČEK Martin, KALINA Matyáš, KALINA Vojtěch, KAUCKÝ
Matěj, KOČÍ Libor, KOČOVÁ Barbora, KOČOVÁ Denisa, KOTRČOVÁ Anna, KOUBÍKOVÁ Kristýna,

KOUNICKÝ Vít, KUČEROVÁ Andrea, KUKLÍK Lukáš, KUNSTOVÁ Eliška, LEBEDOVÁ Lucie, LINDAUR
Vojtěch, MAJEROVÁ Eliška, MALÝ Petr, MALÁ Eliška, MÍKA Pavel, MORAVEC Jan, MORAVCOVÁ
Barbora, MOUDRÝ Tomáš, MÜLLEROVÁ Barbora, NEDVĚD Ondřej, NEDVĚDOVÁ Pavla, NĚMEC Jakub,
PEŠKA Jan, PEŠKOVÁ Jana, PETROUŠKOVÁ Zuzana, PÍCHA František, PÍCHA Tomáš, PÍCHOVÁ Jana,
PODHADSKÝ Štěpán, POLEDŇÁK Jindřich, PŘISTOUPIL Adam, PŘISTOUPILOVÁ Kamila, ŘEMÍNKOVÁ
Jana, ROCH Josef, ROUBÍČEK Aleš, SEMRÁD Karel, SKALICKÁ Lucie, SKOŘEPOVÁ Denisa, STEHLÍKOVÁ
Karolína, SVOBODA Lukáš, URBÁNEK Patrik, VINŠOVÁ Barbora, ZAJÍC Pavel, ZAVŘEL Bohuslav, ZVÁRA
Jiří
Výše členských příspěvků:
Dospělý: 200 Kč pracující; 100 Kč studenti a MD
Děti: 40 Kč

Orgány spolku: Valná hromada – nejvyšší orgán
Rada spolku – výkonný orgán
Rada Stromu pracovala v tomto složení:
Od 1. 1.2019 do 23.3.2019

Od. 23.3.2019 do 10. 11.2019

Od 10. 11.2019 do 31. 12.2019

Náčelník: Jan Moravec

Náčelník: Jan Moravec

Náčelník: Lucie Lebedová

Zástupce: Pavla Nedvědová

Zástupce: Pavla Nedvědová

Zástupce: Pavla Nedvědová

Hospodář: František Pícha

Hospodář: František Pícha

Hospodář: František Pícha

Jednatel: Tomáš Moudrý

Jednatel: Lucie Lebedová

Jednatel: Lucie Skalická

Výběrčí: Zuzana Petroušková

Výběrčí: Zuzana Petroušková

Výběrčí: Zuzana Petroušková

Členové rady: Jiří Zvára, Petr

Členové rady: Jiří Zvára, Petr

Členové rady: Petr Irion, Jiří

Irion

Irion

Zvára

Činnost v průběhu roku
Leden
19. 1

Schůze Rady

Únor
Březen
23. 3.

Valná hromada

Duben
20. 4.

Schůze Rady

20.-21. 4.

Velikonoce na mlýně
Celkem se zúčastnilo 35 lidí z toho bylo 21 dětí.

20. 4. jsme se všichni v 11:00 sešli na Lukách ve Vlašimi a vyrazili přírodou na mlýn. Na mlýně na nás
čekalo občerstvení na celý den a snídaně na druhé ráno. Během dne jsme společně pletli pomlázky,
barvili vajíčka a hráli spoustu her, ve kterých jsme využívali velikonoční symboly. K večeru jsme u
ohýnku zazpívali naše oblíbené písně a postupně jsme ulehli ke spánku. Ráno jsme se ještě společně
nasnídali, poklidili a okolo 11 si nás rodiče vyzvedli na mlýně.

27. 4.

Brigáda na mlýně – natírání zakoupených prken na podsady, kompletní

zhotovení 3 podsad, vyznačení prostoru pro kadibudky
Celkem se zúčastnilo 17 lidí z toho 5 byli dětští účastníci táborů

Květen
18. 5.

Brigáda – kompletní zhotovení 5 dřevěných podsad, sekání trávy v prostoru mlýna,

likvidace stromů rostoucích v rozpadající se dřevárně, příprava louky na sekání a stavbu táborové
základny, kompletní úklid vnitřku mlýna, stažení potahů z molitanů a odvoz na vyprání.
Celkem se zúčastnilo 22 lidí

25. 5.

Brigáda – Úklid mlýnice, vyklizení přístřešku vedle nářaďovny, vyházení pytlů u

potoka, montování a natírání podsad, sekání trávy ve dvoře, kopřiv u WC a prosekání stromků nad
WC

Celkem se zúčastnilo 20 lidí

Červen
8. 6.

Brigáda – zlikvidování dvou padlých stromů na horní louce u mlýna, vyřazení

látkových kapsářů, dodělávání nových podsad, montáž držáků na postele v nových podsadách.
Celkem se zúčastnilo 17 lidí

18. 6.

Brigáda – montáž kadibudek

21.-23. 6.

Stavění tábora – montáž táborové základny
Celkem se zúčastnilo 40 lidí

Prázdninové tábory
30.6–13. 7. Před Branami Valhally
Zúčastnilo se 59 dětí, 30 dospělých (z toho 9 nezletilých)
Hned první den vikingských oslav nás postihla velká tragédie, král Tyrsten znenadání zahynul.
Jelikož jeho dcera a nástupkyně Bajča zjistila, že králova duše neprošla branami Valhally, z úcty ke
králi, jsme se vydali na záchranu královi duše. Prošli jsme si mnohými nebezpečími, porazili mnoho
nestvůr, a dokonce měli možnost se setkat i s některými bohy. Během našeho putování, jsme začali
zjišťovat, že situace je mnohem vážnější, než jsme mysleli. Objevili jsme zradu v nejvyšších kruzích.
Samotné Valkýry, Odinovi válečnice, měli ve spiknutí prsty. Spolčily se s ohnivým obrem Surtem a
kdybychom je nezastavili, zajisté by se jim podařilo započít Ragnarok, konec světa. Naštěstí i Odin
prohlédl jejich zradu a v poslední chvíli se nám společnými silami podařilo Ragnarok odvrátit a
propustit chycené duše. Králova duše teď jistě hoduje spolu s bohy ve Zlaté síni Valhally.

14.7.-27.7. Tajemná buzola
Zúčastnilo se 56 dětí, 22 dospělých (z toho 6 nezletilých)
S cestovatelskou výpravou jsme se vydali po stopách staré buzoly, která nás dovedla k části deníku
cestovatele Barelliho. Ten nám postupně zanechával indície k bájnému pokladu. Na naší cestě jsme
ovšem nebyli sami, v patách nám byla další výprava, která si brousila zuby na poklad, a dokonce
unesla jednoho z našich členů. Za výkupné jsme museli utratit všechny naše úspory, bez kterých jsme
nemohli pokračovat v cestě, ale náš kamarád byl pro nás důležitější než všechny peníze Světa. Ukázali
jsme tím ale svou čestnost a bájný kmen nás nakonec k vytouženému pokladu dovedl. Ukázal nám, že
poklad, který jsme celou svou výpravu hledali jsme si nosili s sebou v našich srdcích. Byla to láska a
přátelství. A tenhle poklad nám už nikdy nikdo nesebere.

28. 6–10. 7. Král zbojníků
Zúčastnilo se 60 dětí, 26 dospělých (z toho 7 nezletilých)
V našem pojetí slavného příběhu Robina Hooda se sice nevyskytovala lady Marianna, ale odvěký
konflikt mezi zvůlí moci a prostým lidem jsme předali věrni originálnímu příběhu. V okolí Sherwoodu
tedy díky statečným bojovníkům z Robinovy družiny opět zavládla spravedlnost a mír.

11.8.- 18.8. Hvězdná brána
Zúčastnilo se 60 dětí, 20 dospělých (z toho 2 nezletilý)

Ředitelství speciálních sil spustilo utajenou vojenskou misi GALAKTIS. Svolalo všechny příslušníky
speciálních sil AČR na 1. středisko speciálního výcviku. AČR nalezla již dávno zapomenutou Hvěznou
bránu – portál, mimozemská technologie, umožňující cestování napříč vesmírem. Speciální armádní
jednotky se po desetiletích rozhodly znovu vydat do vesmíru. Při první průzkumné misi zjistily, že celý
vesmír je teď ve válce. Většinu národů ve vesmíru si zotročili Goauldi, Jaffové byly takřka na každém
kroku a neváhali zabít každého, kdo se k nim přiblížil. Střet s nimi byl nevyhnutelný. Plán zněl jasně.
Odpálit Goauldskou planetu. Po celé planetě musely rozmístit nakadrielové nálože, které spustí
řetězovou reakci a celou planetu roztrhají na kusy. Jednotky udělaly vše, aby získaly materiál
potřebný pro výrobu náloží. Stěžejní bylo především načasování. Vyslaly Tealca, který jakožto bývalý
Jaffa planetu nejlépe znal, aby vběhl skrz portál na slavnost Goauldů, odpálil nálož a rychle se vrátil
zpět. Podařilo se. Vesmír byl zbaven krutovlády této mocné rasy. Mise Galaktis byla úspěšně u konce.
Lidé, tak podceňovaný druh ve vesmíru, opět celý vesmír zachránili. A co víc, jelikož se jedná o tajnou
misi, nikdo se to ani nedozví.

Srpen
23.-25. 8. Bourání tábora – rozebrání a úklid táborové základny
Celkem se zúčastnilo 30 lidí

Září

7-8. 9. Potáborový sraz 2. Běh
Celkem se zúčastnilo 28 lidí z toho bylo 18 dětí

21. – 22. 9. Potáborový sraz 3. Běh
Celkem se zúčastnilo 22 lidí z toho bylo 10 dětí

29. 9

Říjen

Schůze Rady

12.10

Potáborový sraz 4. Běh
Celkem se zúčastnilo 43 lidí z toho bylo 30 dětí

19.-20. 10 Potáborový sraz 1. Běh
Celkem se zúčastnilo 36 lidí z toho bylo 26 dětí

26. října Akce pro dospěláky z 3. Běhu – zážitková sobota v TEPfaktoru

Listopad
Prosinec
10.12

Schůze Rady

14.12

Vánoce na mlýně
Celkem se zúčastnilo 22 lidí z toho bylo 15 dětí

Zápis Valné hromady Stromu – přátelé Blanického mlýna
9. 11. 2019
Přítomni:
Bláha Jan, Brabcová Šárka (zplnomocněn k zastupování Zvára Jiří), Gregorová Veronika
(zplnomocněna k zastupování Stehlíková Karolína), Homzová Markéta (zplnomocněna
k zatupování Skalická Lucie), Chroustová Michaela, Chrpa Jakub (zplnomocněn k zatupování
Bláha Jan), Irion Petr, Janáčková Debora, Janíček Martin(zplnomocněn k zastupování Peška
Jan), Kočí Libor, Kočová Barbora (zplnomocněn k zastupování Libor Kočí), Kučerová Andrea
(zplnomocněna k zastupování Chroustová Michaela), Kunstová Eliška (zplnomocněna Skalická
Lucie), Lebedová Lucie, Malá Eliška (zplnomocněn k zastupování Fousek Jan), Malý Petr
(zplnomocněna k zatupování Skalická Lucie), Moravec Jan, Müllerová Barbora (zplnomocněn
k zastupování Peška Jan), Nedvěd Ondřej, Nedvědová Pavla, Petroušková Zuzana, Peška Jan,
Pešková Jana, Pícha František, Přistoupilová Kamila, Přistoupil Adam (zplnomocněna
k zatupování Přistoupilová Kamila), Roubíček Aleš, Řemínková Jana (zplnomocněna
k zastupování Stehlíková Karolína), Skalická Lucie, Stehlíková Karolína, Zajíc Pavel, Zvára Jiří,
Žabová Barbora,.
Valná hromada je usnášeníschopná v počtu 33 z 64 členů.

Žadatelé o členství:
Fousek Jan, Němec Jakub, Němec Vojtěch, Stoch Martin, Míka Pavel, Hlaváček Tadeáš, Vinšová
Barbora, Majerová Eliška, Skořepová Denisa.

Hosté:
Vinšová Kateřina, Janáček Jakub, Zuzana Komínková.

Shrnutí hlavních bodů, program:

✓ Přivítání, volba zapisovatele
✓ Aktualizace kontaktů
✓ Vylučování členů
✓ Přijímání členů
✓ Shrnutí a diskuse plánovaných akcí spolku, pořízení vybavení a nastavení pravidel.
✓ Volby členů Rady

1. Přivítání, volba zapisovatele
Předseda Jan Moravec přivítal přítomné na jednání Mimořádné valné hromady spolku.
Jednání bylo zahájeno ve 14:00. Zapisovatelem byla určena Lucie Lebedová.
Volba zapisovatele
Jako zapisovatelka navržena Lucie Lebedová
Hlasování o zapisovatelce: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

2. Aktualizace kontaktů
Zuzana Petroušková vyzvala přítomné ke kontrole a aktualizaci kontaktních údajů.

3. Vylučování členů
Valná hromada přešla k dalšímu bodu jednání, a to vyloučení členů z důvodu dlouhodobé
neaktivity a neplacení příspěvků.
Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Šárku Felixovou.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Šárky Felixové?
Pro 32, Proti 1, Zdržel se 0

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Filipa Hlaváčka.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Filipa Hlaváčka?

Pro 32, Proti 0, Zdržel se 1

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Richarda Jedličku.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Richarda Jedličky?
Pro 29, Proti 4, Zdržel se 0

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Tomáše Karellu.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Tomáše Karelly?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Kateřinu Matouškovou.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Kateřiny Matouškové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Alžbětu Novosadovou.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Alžběty Novosadové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Vladěnu Šeniglovou.
Hlasování: Kdo je pro vyloučení Vladěny Šeniglové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Natálii Vavrousovou.

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Natálie Vavrousové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Po vyloučení členů z důvodu neaktivity je ve spolku 55 členů.

4. Přijímání členů
Předseda spolku se přítomných zeptal, jestli je přítomen někdo, kdo by měl zájem o vstup do
spolku.
Lucií Skalickou byl na nového člena navrhnut Jan Fousek.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Jana Fouska?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Deborou Janáčkovou byla na nového člena navrhnuta Barbora Vinšová.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Barbory Vinšové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Petrem Irionem byla na nového člena navrhnuta Eliška Majerová.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Elišky Majerové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 1

Jiřím Zvárou byla na nového člena navrhnuta Denisa Skořepová.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Denisi Skořepové?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Deborou Janáčkovou byl na nového člena navrhnut Tadeáš Hlaváček.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Tadeáše Hlaváčka?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Petrem Irionem byl na nového člena navrhnut Pavel Míka.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Pavla Míky?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Jiřím Zvárou byl na nového člena navrhnut Martin Stoch.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Martina Stocha?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Deborou Janáčkovou byl na nového člena navrhnut Vojtěch Němec.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Vojtěcha Němce?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Petrem Irionem byl na nového člena navrhnut Jakub Němec.
Hlasování: Kdo je pro přijetí Jakuba Němce?
Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0

Po přijetí nových členů je celkový stav členů spolku 64. Valná hromada je usnášení schopna
v počtu 42.

5. Shrnutí a diskuse plánovaných akcí spolku, pořízení vybavení a nastavení
pravidel.
✓ Novoroční setkání členů spolku
Rada členy spolku seznámila s plánovanou akcí pro členy spolku. Akce se uskuteční po
novém roce. Pro členy bude připraven zábavný program a pohoštění. Zorganizování
akce si vzala na starosti Debora Janáčková. Členům bude včas zaslána pozvánka.

✓ Termíny táborů
1. běh bude začínat dne 5. 7. 2020. a následně budou navazovat ostatní běhy

✓ Pořízení nového vybavení
Účastníci se shodli na pořízení několika nových věcí: dřevo na podlážky do kuchyně,
dřevo na podsady a poličky, celty na stany, molitany do podsad, potahy na molitany,
řemínky k jídelně a kuchyni, skříně, čerpadlo na elektriku. Dále bylo připomenuto, že
v rámci stavění nebo v týdnu mezi stavěním a prvním táborem proběhne
naimpregnování stanových celt.

✓ Sekání louky
Na poslední Radě se členové dohodli, že se pokusí zařídit sekání louky 2x do roka.
Následně vyvstala diskuse, kdo bude na sekání osloven. Někteří zúčastnění nabývají
dojmu, že o sekání louky a zisk posekané trávy již není pro Michaelu Juklovou
lukrativní. Proto dojde ke komunikaci mezi zástupcem spolku a pí. Juklovou.
V případě, kdy nebude z její strany zájem, bude zástupce spolku hledat alternativní
řešení, které přednese na setkání Rady.

✓ Zazimování kadibudek
Pavla Nedvědová získala informace od truhláře, že nové kadibudky mohou zůstat na
louce, jen se přikryjí auto plachtou, aby nenabíraly vodu. Tuto aktivitu si vzali na
starosti Jan Bláha a Vojtěch Němec.

✓ Webové stránky spolku

Petr Irion přes zimní období předělá webové stránky spolku, kam pak budou
přidávány všechny aktivity spolku a záznamy z nich.

✓ Centrální nákup trvanlivého zboží
V rámci Valné hromady byl probírán možný centrální nákup potravin a jiného
vybavení používaného na táborech. Účastníci diskutovali nad vhodnými produkty, pro
takovéto nákupy. Bylo dohodnuto, že je vhodné takto pořizovat hygienické potřeby,
které budou moct být uskladněny i v prostorách mlýna. Ohledně potravin a
zdravotnického materiálu bude Rada ještě diskutovat s odpovědnými osobami z dané
oblasti a zdali o tuto možnost mají zájem.

✓ Facebooková stránka spolku
Pro spolek byla vytvořena facebooková stránka, která je přístupná všem lidem, kteří
mají o spolek zájem. V rámci skupiny budou zveřejňovány akce, záznamy z akcí,
přihlášky na tábory, fotografie z táborů, odkaz na webové stránky.

✓ Akce pro rodiče s dětmi
Pavla Nedvědová si vzala na starosti společnou akci pro děti z táborů a jejich rodiče.
V rámci akce budou různé soutěže a hry, relaxační zóna a pohoštění. Akce je
zaměřená na seznámení táborového prostředí a aktivit pro rodiče, jejichž děti jezdí na
tábor, či případné zájemce o tábory.

✓ Účast na bourání a stavění
Pavla Nedvědová přednesla návrh nových pravidel na stavění a bourání táborové
základny. V rámci diskuse mezi účastníky nedošlo k žádné změně. Ode dne 9. 11.
2019 jsou tyto pravidla brána v platnost a poprvé se vyzkoušejí na stavění v roce
2020.

✓ Žádost o finanční příspěvek města
Lucie Lebedová zažádá o finanční příspěvek města. Částka bude žádána na pokrytí
nákladů spojených s nákupem prken na výstavbu nových podsad.

✓ Cena táborů
Rada přednesla návrh na zvýšení ceny táborů pořádaných v roce 2020. Nové ceny
jsou 4 200,- a 3 000,-

Hlasování: Kdo je pro zvýšení ceny táborů?
Pro 41, Proti 1, Zdržel se 0

✓ Čertovské deskohraní
Dne 30. 11. 2019 proběhne v Domě sourozenců Roškotových čertovské deskohraní,
které si bere na starosti Petr Irion. Všichni jsou na akci zváni, aby se přišli pobavit,
nebo pomoct.

✓ Poplatky ve Spolkovém domě
Rada seznámila členy s rozhodnutím ukončení smluv o pronájmu v Domě sourozenců
Roškotových. V kanceláři MAS Blaník má spolek pronajatou jednu skříň, ve které
skladuje jen táborové stany pro dospěláky. Rada se dohodla, že tyto stany si vezme
na starosti každý běh zvlášť. V rámci smlouvy je možnost využívání zasedacích
místností Domu sourozenců Roškotových, ale tuto možnost spolek využívá
minimálně, a tak se rada rozhodla i od této smlouvy odstoupit s tím, že kdyby si chtěl
spolek párkrát do roka pronajmout prostory v Domě, tak to stále možné je a výše
pronájmů nepřesáhne stanovenou částku na současné smlouvě o celoročním
pronájmu.

6. Volby členů rady
Dne 29. 9. 2019 na jednání Rady spolku podal současný předseda Jan Moravec rezignaci ze své
funkce. Rada rezignaci přijala a dohodla se, že do jednání Valné hromady, kde bude zvolen
nový předseda spolku, Jan Moravec přetrvá se své funkci. Rada se shodla na způsobu volby
členů Rady.

Nejprve dojde k dovolení 1 člena do plného počtu Rady, což je 7. Následně budou znovu
přerozděleny jednotlivé funkce v Radě. Hlasování proběhne anonymním psaním jmen na
lístečky.

Sčítací komise bude stanovena ze zástupců jednotlivých sektorů:
za 1. běh – Barbora Žabová
za 2. běh – Jan Fousek
za 3. běh – Pavel Zajíc
za 4. běh – Zuzana komínková
za nestrannou složku – Jakub Janáček
1. Kolo voleb – Volba nového člena Rady.
Janem Moravcem byli přítomní vyzváni, zdali je mezi nimi někdo, kdo by měl o kandidaturu zájem.
Zájem o kandidaturu a činnost v Radě projevili Debora Janáčková, Lucie Skalická a Ondřej Nedvěd.

Hlasování: Novým členem Rady byla zvolena Lucie Skalická.

2. kolo voleb – Rozdělení funkcí

Současný stav rady: Předseda: Jan Moravec
Místopředseda: Pavla Nedvědová
Hospodář: František Pícha
Jednatel: Lucie Lebedová
Výběrčí: Zuzana Petroušková
Člen 1: Petr Irion
Člen 2: Jiří Zvára

Hlasování: rozvržení funkcí v Radě: Předseda: Lucie Lebedová
Místopředseda: Pavla Nedvědová
Hospodář: František Pícha
Jednatel: Lucie Skalická

Výběrčí: Zuzana Petroušková
Člen 1: Petr Irion
Člen 2: Jiří Zvára

Na jarní Valné hromadě proběhnou řádné volby dle stanov spolku.

Valná hromada byla ukončena v 16:30

Příloha:
Pravidla stavění a bourání.

Příloha č. 1

Pravidla stavění a bourání tábora
Účast na stavění i bourání tábora je povinná pro všechny účastníky táborů!!!
Pokud se někdo ze závažných důvodů nemůže zúčastnit stavění tábora, může si to nahradit
v období mezi oficiálním termínem stavění a začátkem 1. běhu. Ozve se pověřené osobě,
která mu řekne, co je potřeba dodělat. Může se domluvit s hlavním vedoucím 1.běhu a přijet
pomoci v pátek nebo v sobotu před začátkem 1.běhu.
Pokud se někdo nemůže ze závažných důvodů zúčastnit oficiálního termínu bourání tábora,
má možnost si to nahradit v období mezi koncem 4. běhu a termínem bourání, ozve se
pověřené osobě, co je potřeba udělat. Případně může přijet dodělat zbytek věcí, které se na
bourání nestihly, opět zavolá pověřené osobě, která mu řekne, co dělat.
Každý hlavní vedoucí zajistí na oficiální termín stavění a bourání ze svého běhu min. 10 lidí.
Seznam jmen nahlásí 14 dní dopředu pověřené osobě.
Z každého běhu určí hlavní vedoucí jednu pověřenou osobu, která bude na průběh stavění a
bourání dohlížet. Jedna z těchto 4 pověřených osob povede docházku a napíše stručný
záznam ze stavění a bourání. Také sepíše, co je potřeba dodělat nebo dokoupit.

HLAVNÍ VEDOUCÍ HLÍDAJÍ AKTIVITU SVÝCH ČLENŮ A NEÚČAST NA AKCÍCH MŮŽE VÉST AŽ
K VYLOUČENÍ Z TÁBORA.

