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Zápis členské schůze 
17.1.2015 

Spolek:  

VW Oldies Club, z.s. 

Sídlem: Studánka 127, 352 01 Aš 

www.VW-Oldies.cz  

 

Místo konání:  Restaurace U Pomníku, Gorazdova 357/1, Praha 2 – Nové Město 

Začátek schůze:  12.00 

Konec schůze:   15.00 

 

Program schůze:  

1) Úvodní slovo, prezence, volba zapisovatele 

2) Seznámení účastníků s finanční situací a hospodařením za rok 2014 

3) Volba předsedy pro období 2015-2020 

4) Příprava srazů Stařešinek 

5) Volná diskuze 

1)  Úvodní slovo, prezence, volba zapisovatele 

Všechny přítomné na schůzi přivítal několika hřejivými slovy pokladník Adolf Suk (Sluníčko), následně 

si vzal slovo předseda Jiří Mudra.  

Následovala prezence členů, dle abecedy:  

Jaroslava Jažová (Jarka)  člen klubu  přítomna 

Pavel Hanuš   (Pajki)  místopředseda  přítomen 

Jiří Mudra  (Ferror)  předseda  přítomen 

Jiří Mudra st.  (Oldferror) čestný člen  přítomen 

Ondřej Mudra  (Scooter) člen klubu  nepřítomen, pobyt v zahraničí 

Miroslav Patras  (Misutka) čestný člen  nepřítomen, důvod neznámý 

Martin Sadil  (Fura)  člen klubu  přítomen 

Michal Sadil  (Kristus) člen klubu  přítomen 

Jiří Staněk  (Jasper)  člen klubu  nepřítomen, nemoc 

Adolf Suk  (Sluníčko) pokladník  přítomen 

Michal Šafránek (Taz)  místopředseda  přítomen 

Resumé: přítomno 8 členů z celkového počtu 11. Členská schůze je usnášení schopná. 
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Volba zapisovatele: Předseda navrhl jako zapisovatele členské schůze Adolfa Suka. Tento návrh byl 

bez výhrad přijat.  

 

2)  Seznámení účastníků s finanční situací klubu a hospodařením za rok 2014 

Slovo dostal pokladník Adolf Suk. Ten přítomné seznámil s příjmy a výdaji za rok 2014 a s aktuálním 

stavem klubového konta a stavu hotovosti v kase. Viz níže.  
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3) Volba předsedy klubu pro období 2015-2020 

Jediným kandidátem na pozici předsedy klubu byl dopředu znám jen stávající předseda Jiří Mudra. Na 

schůzi se žádný další kandidát nepřihlásil. Volba byla tedy na základě shody všech zúčastněných 

provedena veřejným hlasováním, zda má Jiří Mudra zůstat předsedou i na další období.  

Hlasování proběhlo s výsledkem 8 hlasů pro návrh. Předsedou tak nadále zůstává Jiří Mudra 

 

4) Srazy Stařešinek v roce 2015 

Jiří Mudra úvodem navrhl pořádat v roce srazy dva. Stejně jako tomu bylo dříve. Tento návrh byl 

všemi přítomnými přijat bez výhrad.  

Dalším tématem diskuse byla místa konání srazů. Pro první sraz jsme se předběžně dohodli na 

Plzeňském kraji, kde VW Oldies Club ještě sraz nepořádal. Rada klubu byla prověřena vyhledáním 

vhodných míst a dalšími nutnými kroky k přípravě srazu.  

Pro druhý sraz byla předběžně navržena možnost zúčastnit se ochutnávky burčáku na jihovýchodě 

Moravy, u Tibora – avšak pod podmínkou, že se podaří zajistit slušné ubytování. Jarka Ježová navrhla 

jako alternativní možnost pronajatou chatu u Máchova jezera (zhruba pro 20 lidí, cca 120Kč/os/noc). 

Obě možnosti jsou zatím otevřené.  

Dále bylo třeba probrat termíny srazů. Podle předpovědi počasí našeho pana ministra počasí Sluníčka 

bude lepší počasí první dva víkendy v červnu (tedy termíny srazů 5.-7.   a 12.-14.) a prostředek září 

(11.-13. a 18.-20.). Rada klubu byla pověřena, aby ověřila možnosti jak termínů v kempech, tak 

případnou kolizi s jinými důležitými srazy v ČR.  

Program červnového srazu byl předběžně schválen takto: možnost dovednostních soutěží, jichž se 

z části budou moci zúčastnit i děti, kterých by letos mohlo přijet více. Součástí by mohla být i 

orientační soutěž. Jarka navrhla výrobu pamětních triček, návrh byl přijat. Shodli jsme se na červené, 

popřípadě vínové barvě s motivem 2 nabouraných aut a titulkem 11. Sraz, dále popisem běžným (11. 

Stařešinky, datum a místo konání). Jarka s manželem Mírou na sraz navrhli možnost vystoupení své 

kapely, pokud tomu termín konání bude přát.  

Místopředsedové: zajistit grafiku na trička, popřípadě i výrobu triček a prezentovat včas setkání na 

facebooku 

Předseda: prezentace na síti google+ a na klubových webových stránkách 

Program na září bude spojený spíše s výletem po okolí a posezením u ohně. Případné soutěže nejsou 

vyloučeny.  

Posledním bodem jednání bylo pohoštění Schmidtly a Waltera. Ve věci je jejich skvělé pohoštění a 

postarání se o výpravu VW Oldies Clubu do Německa, na sraz passat-kartei.de. Schmidtla i Walter se 

postarali o naše pohodlí jak ohledně jídla a pití, tak nás vzali na výlet do medvědí ZOO. Předseda 

navrhl, aby dojezdné případné vstupné pro ně uhradil VW Oldies Club ze své kasy, na jídlo a pití se 
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potom složí dle dohody zúčastnění německého setkání (Ferror, Volkswagengirl, Taz, Pajki, Gogo, 

Jk.rx). Návrh byl přijat všemi přítomnými.  

 

5)  Volná diskuze 

Na začátku schůze, při prezenci, Taze udivil v seznamu účastníků Misutka. Předseda připomněl, že 

Misutka je čestným členem od vzniku VW Oldies Clubu a jeho čestným členem je jako protiváha za 

pomoc s účetnictvím. Také zmínil, že poslední jeho pomoc byla před asi 2 lety krátkou radou. Dále 

připomněl fakt, že je zcela neaktivní jak na webu VW Oldies Clubu, tak na srazech a členských 

schůzích.  

Bylo tedy navrženo, že zjistíme jeho postoj k VW Oldies Clubu a pokud projeví zájem zůstat, tak ale 

pouze jako řadový člen. V opačném případě mu bude členství s okamžitou platností ukončeno.  

Kontaktovat Misutku byl pověřen předseda.  

Poslední probírané téma byla informace, že manžel Jarky, Miroslav Jež chce vstoupit do VW Oldies 

Clubu. Pomoc se vstupem na web si vzal na starosti předseda.  

 

 

 


