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Zápis z valné hromady OS Campamento ´99 
Datum: 8. 1. 2006, 19. 2. 2006 a 26. 2. 2006 
 
1/ 8. 1. 2006 
Valná hromada občanského sdružení Campamento ’99 se poprvé sešla v neděli 8. ledna 2006 v počtu 
23 členů (+ 2 členové junior). Byl projednáván návrh na vyloučení Bohouše Voháňky. Po sedmihodinové (!) 
diskusi se přistoupilo k hlasování o vyloučení. Hlasování bylo tajné. Pro vyloučení se vyslovilo 13 
přítomných, což je nadpoloviční většina všech členů Campamenta ´99 (celkový počet 24 členů). Proti bylo 6 
členů, 2 odevzdali prázdný lístek, 3 nehlasovali. 
Po hlasování byla valná hromada přerušena. 
 
2/ 19. 2. 2006 
Podruhé se valná hromada občanského sdružení Campamento ´99 sešla v neděli 19. února 2006 v počtu 
19 + 2 členů (+ 3 členové junior). Byly projednány otázky týkající se činnosti sdružení a proběhly volby 
předsedy sdružení. Po zahájení diskuse o podobě a složení výboru sdružení byla valná hromada opět 
přerušena. Jednotlivé usnesení jsou popsány v následujících bodech: 
 
(1) Celoroční činnost sdružení 
Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných činnostech a vyjádřila poděkování všem, kteří tyto akce 
připravují. Zpráva o činnosti sdružení za rok 2005 bude v brzké k nahlédnutí na webových stránkách 
sdružení (www.campamento99.cz).  
Valná hromada vyslechla zprávy o plánovaných aktivitách na rok 2006 a vyjádřila všem stávajícím i novým 
aktivitám souhlas a podporu. 
 
- Oblasti působení:  
a) Dětský letní tábor 
- Valná hromada stanovila předběžný termín táborové schůzky na 19. března 2006 ve večerních 
hodinách (místo a čas bude upřesněno emailem). 
- Martin Benda slíbil, že svolá schůzku členů buchkomanda a iniciuje vznik táborové hry a letáku. Liza 
Urbanová nabídla, že se ujme administrativně-organizačního zajištění tábora. Jan Ludvík nabídl, že bude 
působit ve funkci hlavního vedoucího tábora 2006. 
- Valná hromada vyzvala výbor, aby podnikl všechny kroky k tomu, aby rozpočet LT ´06 byl vyrovnaný. 
 
b) Aktivity pro děti a mládež z rodin v Praze během roku (Markéta Bendová, Lukáš Jirsa, Jitka 
Hofmanová) 
- Probíhají schůzky pro děti i pro mládež. Je potřeba iniciativněji spolupracovat a komunikovat s farností 
(farní kafe, farní rada, zpravodaj).  
- Jednou měsíčně se konají podle předem připraveného scénáře aktivity mimo Prahu (víkendy, výlety). 
- Členové sdružení byli vyzváni, aby se zapojili a přispěli svými náměty k aktivitám. 
- Březnovou víkendovou akcí pro mládež bude odstartován duchovně zaměřený program pro mládež.   
 
c) Aktivity pro děti z dětského domova Žichovec (Lukáš Jirsa, Markéta Bendové, Petr Hoffmann) 
- Proběhlo „Babí léto“, připravuje se další. Chystají se víkendy pro děti z DDŽ.  
- Připravuje se projekt podpory vzdělávání dětí v DDŽ (doučování) studenty z okolí. Campamento ´99 se do 
projektu zapojuje jako partner, sponzor a vyhodnocovatel. 
 
d) Aktivity pro mládež z DDŽ (Ondřej Turek) 
- Probíhá podpora mladým lidem odcházejícím z DDŽ (Denisa Tomiová, Honza Machač, Michal Machač, 
Monika Gunárová). Valná hromada rozhodla, že Campamento ´99 bude poskytovat pomoc zejména 
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prostřednictvím přesměrování mládeže na jiné, kvalifikované služby a poskytováním a udržováním kontaktu 
s dotyčnými. Ondřej Turek slíbil napsat stručný text o podobě, stavu a charakteru poskytované pomoci. 
  
e) Aktivity pro mladé rodiny s malými dětmi včetně dorostu z DDŽ (Kateřina Pulkrábková) 
- Campamento ´99 se bude věnovat činnosti pro rodiny s malými dětmi. Kromě chystaného letního pobytu 
pro maminky s dětmi, na které má být pozvána i nezletilá matka z DDŽ, jsou plánovány víkendové 
a celodenní akce v průběhu roku. 
 
f) Administrativa a ostatní činnost 
- Správou a aktualizací webových stránek a vydáváním časopisu OMPUSE byl pověřen Martin Liška. 
- Vedením účetnictví včetně pokladny byl pověřen Jan Ludvík. 
- Vedením administrativy včetně grantů byla pověřena Kateřina Pulkrábková a Veronika Jírů. 
 
(2) Členská základna 
- Valná hromada přijala 2 nové členy (Filip Benda, Veronika Koukolská) a 1 člena junior (Bětka 
Sedláčková). 
 
(3) Volby 
Valná hromada zvolila předsedu sdružení: Jitka Hofmanová (805411/0196) 
Valná hromada zahájila diskusi o podobě a složení výboru sdružení a ostatních orgánů. 
 
3/ 26. 2. 2006 
Potřetí se valná hromada občanského sdružení Campamento ’99 se sešla v neděli 26. ledna 2006 v počtu 
17 členů. Byly dokončeny volby výboru sdružení. Poté byla valná hromada ukončena. Jednotlivé usnesení 
jsou popsány v následujících bodech: 
 
(1) Volby 
Valná hromada zvolila výbor sdružení: Jitka Hofmanová, Kateřina Pulkrábková, Jan Ludvík. 
Výbor sdružení zvolil jednatele sdružení – Kateřina Pulkrábková. 
Výbor sdružení jmenoval hospodáře sdružení – Jan Ludvík (70930/0412). 
Výbor jmenoval další nevolené funkce – garanty pro jednotlivé oblasti činnosti (viz výše). 
S bankovním účtem mohou nakládat předseda sdružení a hospodář sdružení. Bankovní účet je 
transparentní a proto nahlížet mohou všichni na stránkách www.ebanka.cz 
 
(2) Členská základna 
- Valná hromada stanovila výši členských ročních příspěvků: 500,- Kč pro členy a 200,- Kč pro členy juniory 
(dospělý člen je člen, který nejpozději v den valné hromady dosáhl 18ti let; člen junior je člen, který 
nejpozději v den konání vlané hromady dosáhl věku 15ti let). Výbor sdružení byl pověřen evidencí 
zaplacených členských příspěvků. 
- Členské příspěvky jsou splatné do 30. dubna 2006, v případě jejich nezaplacení automaticky zaniká 
členství (!). Pokud by někdo měl s platbou problém, může mu být udělán splátkový kalendář nebo 
individuální odklad, ale musí o to zažádat u některého člena výboru! Č.ú. je: 233 130 9001/2400. 
 
(3) Administrativa a ostatní činnost 
- Byl stanoven termín nejbližší schůzky výboru, a to na 16. března 2006, od 19:00, v Opletalově ul. 19. 
O účast na nejbližší schůzce výboru byli kromě členů výboru požádáni: Markéta Bendová, Ondřej Turek, 
Lukáš Jirsa, Martin Liška a Veronika Jírů. 
- Valná hromada pověřila Martina Lišku aktualizací webstránek, zejména doplněním nově zvolených orgánů 
a pověřila výbor sdružení koordinací všech plánovaných aktivit. 
Zapsala: Kateřina Pulkrábková 


