
 

Zápis z valné hromady OS Campamento ´99 
Datum: 23. 1. 2007 
 
Valná hromada občanského sdružení Campamento ’99 se sešla v neděli 21. ledna 2007 v počtu 
18 členů (+1člen junior). Byly projednány otázky týkající se činnosti sdružení a proběhly volby do všech 
orgánů sdružení. Jednotlivé usnesení jsou popsány v následujících bodech: 
 
(1) Celoroční činnost 
Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných činnostech a vyjádřila poděkování všem, kteří tyto akce 
připravují. Valná hromada pověřila výbor přípravou zprávy o činnosti sdružení za rok 2006 a jejím 
umístěním na webové stránky sdružení (www.campamento99.cz). Bylo také vysloveno poděkování 
všem finančním i materiálním sponzorům a podporovatelům sdružení. Oblasti působení:  
Dětský letní tábor - Tábor 2006 proběhl úspěšně pod vedením Jana Ludvíka (valná hromada 
odsouhlasila oprávněnost finančních požadavků Jana Ludvíka na některé členy sdružení v souvislosti 
s úhradou nákladů na tábor). Valná hromada diskutovala o podobě tábora 2007 (tábořiště, termín, aj.). 
Mladší členové sdružení se zavázali převzít agentu a organizaci tábora 2007 do svých rukou. Byl 
stanoven termín táborové schůzky na 31. ledna 2007, od 19:30 u Kulatý báby.  
Aktivity pro děti z rodin během roku - Probíhají schůzky pro děti i pro mládež. Jednou měsíčně se konají 
podle předem připraveného scénáře aktivity mimo Prahu (víkendy, výlety). 
Aktivity pro děti z DD Žichovec – Proběhl další ročník Babího léta i další návštěvy DDŽ. Byla zajištěna 
finanční podpora projektu Doučování a je třeba zapojit síly a projekt v roce 2007 úspěšně realizovat. 
Aktivity pro mládež z DDŽ – Existuje vysoký počet mladých lidí, kteří již z DD odešli a jsou se členy 
našeho sdružení v kontaktu (Denisa, bří Machačové, Lukáš, Ivan, Franta). Kontakty s nimi je třeba 
udržovat, zejména je třeba zvážit a zajistit jejich účast na táboře a dalších akcích. Mladší členové 
sdružení byli vyzváni využít nabídky OS Předení nitek, které nabízí v této oblasti fundované know-how. 
Administrativa a ostatní činnost – Výbor se v r. 2006 scházel cca jednou měsíčně. V r. 2006 byly 
podány četné žádosti o granty, administrativa sdružení fungovala výborně a webové stránky sdružení 
byly často aktualizovány. Valná hromada vyzvala výbor sdružení, aby zajistil stejně hladké fungování 
zázemí sdružení i v roce 2007. Vydáváním časopisu OMPUSE byl pověřen Martin Liška. Vedením 
účetnictví včetně pokladny byl pověřen Jan Ludvík. 
 
(2) Členská základna 
- Jan Ludvík učinil rekapitulaci členské základy. Sdružení má v současnosti 23 členů + 1 člena juniora. 
- Byl schválen návrh na změnu stanov ve smyslu rozšíření a specifikace statusu člena Juniora (viz 
příloha). Valná hromada pověřila výbor sdružení zajištěním změny stanov sdružení a náborem členů-
juniorů z řad členů a příznivců sdružení.  
- Valná hromada schválila výši členských ročních příspěvků - 500,- Kč. 
 
(3) Volby 
- Valná hromada zvolila orgány sdružení: předseda sdružení: Markéta Bendová; výbor 
sdružení: Markéta Bendová, Jan Ludvík, Veronika Jírů. 
- Výbor sdružení zvolil jednatele sdružení – Veronika Jírů a jmenoval hospodáře sdružení – Jan Ludvík. 
 
(4) Činnost sdružení v roce 2007 
- Termín nejbližší schůzky výboru nebyl stanoven, ale předseda se zavázal o něm v dostatečném 
časovém předstihu informovat všechny členy i příznivce sdružení. 
- Valná hromada pověřila výbor aktualizací webstránek, zejména doplněním nově zvolených orgánů.  
- Valná hromada pověřila výbor sdružení koordinací všech plánovaných aktivit na rok 2007. 

 
Zapsala: Kateřina Pulkrábková 

http://www.campamento99.cz/

