
Zápis z výroční schůze valné hromady O.s. Ohlá klika

Datum: 28.1.2012
Místo konání: Chata BRIAN, Horní Bečva
Předsedající: Ing. Jan Chovanec, předseda sdružení

Valné hromady se zúčastnilo 17 z 21 členů O. s. Ohlá klika a valná hromada tak byla 
usnášeníschopná.

Program valné hromady:

1. přednesení a schválení programu valné hromady 
2. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 
3. přihlášení nových členů a výběr členských příspěvků
4. předprodej vstupenek na Bečvanské maskování
5. stanovení kalendáře  pořádaných akcí
6. Různé

Projednané body:

Add1) Přednesení a schválení programu valné hromady - Program Valné hromady (dále jen VH) 
byl přednesen předsedou sdružení Janem Chovancem a VH schválen

Add2) Zprávu o činnosti klubu přednesl předseda klubu Jan Chovanec 
 

Add3) Výroční schůze se zúčastnilo 17 členů sdružení (viz. seznam Přítomní), z nichž všichni 
zaplatili členské příspěvky stanovené na 200kč pro studeny / 300kč pro pracující:

následující nezúčastnění členové zaplatili zápisné na účet O.s. Ohlá klika:
− Matěj Orság
− Veronika Vašutová
− Jakub Kos
− Ondřej Kos

add 4) Platící členové mají možnost získat vstupenky Maskování před zahájením veřejného 
předprodeje, zdarma pro svou osobu a v plné výši 100kč pro své známé

− celkem rozdáno 23 vstupenek zdarma pro členy OK
− celkem prodáno 88 vstupenek pro blízké členů OK

add 5) Zúčastnění členové schválili následující kalendář pořádaných akcí, u méně náročných akcí 
byly určeny osoby odpovědné za pořádání dané akce:

− 11.2.2012 – Maskování – maškarní ples
− 9.3.2012 – Noční volejbalový turnaj (odp. Jitka Bordovská/Josef Prorok)
− 19.4.2012 – Veřejné promítání fotografií se zimní sportovní/turistickou tematikou
− 21.4.2012 – Bečvanské gruntování – společný úklid obce
− 18.-20.5.2012 – Společný cyklistický zájezd na Rychlebské stezky do Černé Vody



− 16.6.2012 – Triatlon (odp. Zdeněk Sasák, Petr Žitník)
− 23.6.2012 – Prodejní stánek na pouti na Horní Bečvě
− 18.8.2012 – VIII. Valašský orieňťák na horských kolech
− říjen/listopad 2012 - Veřejné promítání fotografií s letní sportovní/turistickou tematikou

add 6) Přítomní členové se shodli na potřebě získat prostory k uskladnění itineráře sdružení, ev. 
využitelných jako klubovna. Bude prověřena možnost získaní užívání prostor OÚ Horní Bečva, ev. 
jiných.

Přítomní: 
Bártek Daniel, Bordovská Jitka, Bordovská Pavla, Hoferová Martina, Chovancová Hana, Chovanec 
Jan, Jurajda David, Martinák Miroslav, Pavlica Zbyněk, Prorok Josef, Proroková Jitka, Proroková 
Lída, Roubalík Pavel, Sasák Zdeněk, Solanský Pavel, Žitník Petr, Žitník Tomáš

Zápis provedl: Petr Žitník
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