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VW Oldies Club o.s. – dále jen VWOC. Členská schůze, dále jako ČS. Jednotliví účastníci jsou v textu označení svými přezdívkami uvedenými 

v prezenci členů. 

1) Zapisovatel schůze: Adolf Suk 

PREZENCE:  

Přítomní členové: 

Ferror – Jiří Mudra – předseda 

Fura – Martin Sadil 

Jarka – Jaroslava Ježová 

Kristus – Michal Sadil 

Oldferror – Jiří Mudra st. – čestný člen 

Sluníčko – Adolf Suk - pokladník 

Taz – Michal Šafránek - místopředseda 

Pajki – Pavel Hanuš – nově zvolený místopředseda 

celkem: 8členů přítomno  

Nepřítomní členové: 

Drobektruck – Michal Morávek – čestný člen 

Frood – Aleš Berka – čestný člen 

Misutka – Miroslav Patras – čestný člen 

Celkem: 3 členové nepřítomni 

Resumé: ČS se konala za přítomnosti více než ¾ členů VWOC., ČS je tedy usnášení schopná.  

V roce 2013 odstoupili členové:  

Carlos K. – Karel Košárek: za rok 2013 nezaplatil členské příspěvky a vyjádřil se, že o VWOC již 

nemá další zájem. 

Junior – Jiří Jákl : za rok 2013 nezaplatil členské příspěvky, dle vyjádření se nedostává finančních 

prostředků 

Jura – Jiří Helinger: ukončil na začátku roku 2013 své členství pro nedostatek financí 

Fordař – Stanislav Javůrek: Ke konci roku 2013 ukončil své členství pro nedostatek financí 

2) Program schůze 

1) Ustavení zapisovatele, prezence, seznam členů VWOC 

2) Seznámení s programem ČS 

3) Volba nového místopředsedy VWOC 

4) Finanční bilance VWOC  

5) Návrh na úpravu výše vstupního a členského příspěvku 

6) Příprava srazu VW Stařešinky X – kdy, kde, program 

7) Předměty k chystaným stařešinkám (samolepky,…) 

8) Další provoz webu – úpravy webu a změny ve správě webu 

9) Volná diskuze 
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3) Volba nového místopředsedy VWOC namísto CARLOS K. 

Carlos K. za celý rok 2013 nezaplatil členský příspěvek a vyjádřil se, že dále celkově ztratil zájem. Je 

třeba jej tedy nahradit.  

Návrhy na nového místopředsedu: nový člen PAJKI – další návrhy nebyly podány. Jeho kandidatura 

byla vysvětlena jeho zájmem o dění ve VWOC i těsné spolupráci s TAZem při předchozích přípravách 

srazů, toliko převažuje fakt, že je zcela novým členem VWOC. 

K volbě PAJKIho neměl nikdo výhrad, padl pouze dotaz na jeho bydliště.  

Výsledek hlasování:  

PRO NÁVRH: 8x  PROTI NÁVRHU: 0  NEHLASOVALI: 0  

RESUMÉ: Novým místopředsedou byl zvolen PAJKI 

4) Finanční situace VW Oldies Clubu 

Pokladník Sluníčko seznámil přítomné s aktuálním stavem kasy VW Oldies Clubu o.s. a 

s výdaji a zisky za rok 2013. 

Sluníčko byl pověřen zajistit ve FIO bance pomoc Pajkimu s přidáním podpisového vzoru a 

práva dispozice k účtu. Dále zjistit podrobnosti o zrušení přístupu Carlosovi K. 

 

Resumé: Ke stavu pokladny neměl nikdo výhrady ani dotazy, pochválena byla příprava zprávy 

o stavu pokladny 
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5) Návrh na úpravu členského příspěvku 

Věc úpravy: 

Stávající roční členský příspěvek: 400Kč 

Stávající vstupní členský příspěvek: 200Kč  

Ferror: vzhledem ke stavu členské základny a možnostem VWOC. získat partnery a dát svým členům 

protihodnotu za vybrané příspěvky navrhuji:  

1) Snížit vstupní příspěvek ze 200Kč na 0kč 

2) Snížit roční členský příspěvek ze 400Kč na 200kč 

Při rozebírání těchto návrhů přibyl návrh: 

3) Zrušit zbytečný výdaj na výrobu členských karet a každoroční výrobu samolepek na karty  

K těmto návrhům nebyly žádné výtky, protinávrhy ani dotazy, přešlo se tedy k hlasování: 

Návrh č.1: PRO NÁVRH: 8X  PROTI NÁVRHU: 0  NEHLASOVALI: 0 

Návrh č.2: PRO NÁVRH: 8X  PROTI NÁVRHU: 0  NEHLASOVALI: 0 

Návrh č.3: PRO NÁVRH: 8X  PROTI NÁVRHU: 0  NEHLASOVALI: 0  

Resumé: Roční členský příspěvek byl snížen na 200Kč, vstupní příspěvek byl snížen na 0Kč a byla 

zrušena výroba členských karet. Rada  VWOC je pověřena úpravou dokumentů VWOC v tomto smyslu 

a zkontrolovat, případně sladit stav stanov VWOC s novými platnými zákony 

6) STAŘEŠINKY X: 

Navrhované termíny:  přítomní se shodli na termínu: víkend 6.-8.6.2014 s možností posunout termín 

o týden dopředu či dozadu podle dostupnosti kempu. 

Navrhovaná místa: přítomní se shodli na vyhledání kempu ve středu ČR, okolí Jihlavska, Pelhřimovska 

či Havlíčkobrodska  

Jedna z možností je navrhnuto okolí Polné, kde se nachází muzeum kutilských výrobků jako cíl 

společného výletu. Další možností je okolí Pelhřimova s možností navštívit muzeum kuriozit 

v Pelhřimově.  

Resumé: Rada clubu vyhledá vhodné kempy v okolí, místopředsedové se příležitostně podívají po 

kempech osobně. Pro pokladníka zjistí cenu piva v kempech ☺  
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7) Předměty a dárky ke Stařešinkám 

Ferror navrhuje, že vzhledem ke kulatému 10. setkání by bylo vhodné pro návštěvníky připravit 

něco navíc 

Návrhy:  

a) Srazolepky: TAZ se nabídl, že samolepky zajistí, vč. grafického návrhu přes Jaspera (také 

zajistí dosud nedodané samolepky k VW víkendu  

b) Trička: členská schůze se shodla na „bundeswehr“ zelené barvě s bílým potiskem. Motivem 

by mělo být 10. Výročí stařešinek, znaky VW a znaky VW Oldies , popř. webová adresa vw-

oldies.cz. Možnosti potisku zajistí Taz přes Jaspera,  na možnosti se poptá Oldferror 

c) Visačky: pro lepší orientaci lidí na srazu /kdo je kdo/ je navrženo vyrobit levně visačky se 

jménem, přezdívkou a naší webovou adresou.  O grafickou podobu se postará vedení VWOC 

d) Kulaté razítko VW Oldies Clubu: pro otisky na diplomy, visačky, …  

e) Dorty: původní návrh většího dortu byl zavržen pro obtížnou přepravu a nejistou konzumaci. 

Schůze se shodla spíše na více menších dortíků ke kávě. Se zajištěním pomůže Taz se Šárkou 

8) Provoz webu:  

Ferror seznámil přítomné s aktuálním stavem webu a sice:  

Aktuáně registrováno 738 / aktivních 607 

Správu webu měl do nedávné doby na starosti Carlos K., ale pro celkovou ztrátu zájmu o VW i o dění 

na webu mu toto oprávnění bylo odebráno.  

Dále bylo zrekapitulováno dění na diskuzním fóru, kdy Petr914 uklidil technickou část a ve spolupráci 

s Allardem pracuje na ostatních částech.  

Vzhledem k odvedené práci na fóru oznámil Ferror záměr předat Petrovi914 možnost spravování 

celého webu (tj. v rozsahu základního „moderování“ celého rozsahu webu). Tento návrh byl všemi 

přítomnými podpořen.  

Resumé: ČS se shodla na dobře odvedené práci při moderování a za toto děkuje. Ferror se postará o 

seznámení Petra s rozsahem spravování webu. 

9) Volná diskuze 

V tomto bodě si vzal slovo TAZ a podal návrh na zrušení nebo úpravu hlasovacího práva čestných 

členů a to vzhledem k faktu, že někteří členové občas svou nepřítomností neumožnili odhlasování 

některých důležitých bodů jednání VWOC.  

Po projednání všech aspektů této problematiky, shodla se členská schůze na následující úpravě 

stanov VWOC:  

„Člen VW Oldies Clubu o.s., který není přítomen, dává tímto souhlas k projednávání témat členské 

schůze a svůj hlas ve prospěch odhlasované většiny. „ 

Tento návrh prošel hlasováním: PRO NÁVRH: 8X PROTI NÁVRHU: 0 NEHLASOVALI: 0 

Resumé: Rada VWOC upraví stanovy ve smyslu tohoto ujednání společně s úpravami zmíněnými 

v bodě 5)  

 

V Praze 18.1.2014   Zapsal: Adolf Suk 


