
Zápis o průběhu valné hromady klubu La Grace
konané dne 28.11.2015 v Praze.

Valnou hromadu zahájil v čase podle plánu předseda spolku La Grace (dále
jen „Klub“) D. Rosecký.

Po  přivítání  přítomných  předseda  seznámil  členy  klubu  s návrhem
programu valné hromady (dále Čl.S.), který byl všem členům klubu rozeslán již
dříve  elektronicky.  K navrhovanému  programu  nebyly  žádné  připomínky  a
program byl přítomnými schválen.

Prvním bodem programu byla  zpráva o činnosti Klubu v roce 2014 a
2015 (od poslední valné hromady), kterou přednesl předseda klubu D. Rosecký.  

Zmínil podrobně některé klubové akce – plavbu brigy Berounka, setkání na
Seči, brigádu na přípravě dílů k renovaci La Grace ve Valašském Meziříčí, zmínil
dnešní  valnou  hromadu.  Připomněl  účast  členů  Klubu  na  plavbách  na  lodi  la
Grace,  vyzdvihl  setkání  členů  klubu  s lodí  v rámci  festivalu  HanseSail  2015
v Rostocku, což je pravděpodobně na dlouho nejbližší přístav České republice, ve
kterém La Grace kotvila. Vyjádřil politování nad skutečností, že některé akce se
nekonaly  pro  malý  zájem členů  Klubu,  skoro  nikdo  se  nepřihlásil.  Na  druhou
stranu na akce obvykle přijede víc lidí, než se přihlásí. Problémem tak možná není
nezájem o akci,  ale  neochota  včas  se  přihlásit.  Ke  zprávě  o  činnosti  zaznělo
několik příspěvků, žádný nebyl nesouhlasný.

Jako  druhý  bod  přednesl  předseda  Klubu  zprávu  o  hospodaření od
poslední valné hromady (2014 – 2015).

Zmínil,  že  příjmy Klubu  plynuly  především z klubových  příspěvků  členů,
které minulá členská schůze neměnila  a  byly  proto  placeny i  v roce  2015 ve
stejné výši, jako v roce 2014, tedy 500,- Kč. Členové Klubu s platbou příspěvků
často zasílají i zálohy na budoucí platby, ne vždy je správně vyznačen variabilní
symbol, z plateb se ale zpětně dalo určit, kolik je na členský (klubový) příspěvek a
kolik  je  záloha.  Velkou část  příjmů Klubu v tomto období  představovali  hlavně
vrácení půjčky, kterou Klub v předchozích letech poskytl La Grace s.r.o. na opravu
ztroskotané lodi. Cestou klubových plateb také někteří členové zasílali dary ve
prospěch nutných oprav  lodi.

V této  souvislosti  místopředseda  J.  Dvorský  zmínil,  že  i  když  byl  objem
jednotlivých darů často zdánlivě malý, měly tyto dary pro loď velký význam a
všem dárcům za jejich dobročinnost velice děkuje.

Výdaje  na  samotný  provoz  Klubu  v tomto  období  byly  zcela  minimální,
především bankovní poplatky spojené se spravováním účtu. Hlavními položkami
výdajů proto byly náklady na klubové plavby (plavby členů klubu za odpracované
brigády na lodi La Grace). Do položky výdajů byly  dále započítány náklady na
klubové  akce,  zejména  klubová  setkání  (včetně  dnešní  valné  hromady).  Byl
uplatňován princip,  že  Klub na akci  přispívá bez  ohledu na to,  kolik  členů se
zúčastní, informace o akcích byly rozesílány a kdo se chtěl zúčastnit mohl. Tento
princip bude uplatňován i v dalším období.

V roce 2014 byly příjmy z členských příspěvků 43.831,- Kč. Dalších 9000,-
Kč bylo zasláno jako „záloha na plavbu“.

Bilance Klubu za rok 2015 je 102.924.-Kč. Po odečtení „záloh na plavby“ ve
výši 10.000,-; darů na podporu opravy motoru lodi La Grace ve výši 67.143,48;
výdajů  na  setkání  na  Seči  8327,-  a  bankovní  poplatky  585,-  (vyšší  z důvodu
plateb ze zahraničí) je to 16.869,- Kč klubových prostředků.



Zvlášť byla diskutována výše zmíněna položka shromážděná ve prospěch
opravy motoru lodi.  Klub tyto peníze použije  na úhradu stálé  posádky během
klubové plavby. Po krátké diskusi nebyl nikdo proti. 

Dalším bodem programu bylo jednání o nových stanovách Klubu. 
Nové  stanovy  jsou  nutné  k zajištění  shody  s  „novým“  občanským

zákoníkem,  změny proti  minulým stanovám ale  nejsou  velké.  Všichni  členové
dostali návrh nových stanov již v předstihu elektronicky, proto byly probrány jen
některé  body  (změna  názvu  na  „La  Grace,  z.s.“,  změna  valné  hromady  na
členskou  schůzi,  byly  připomenuty  některé  články,  které  zůstávají  v platnosti
(usnášeníschopnost členské schůze, zánik členství apod.) Zejména byla zmíněna
možnost  o  některých  otázkách  rozhodnout  „per-rollam“  –  elektronickým
hlasováním.  K přednesenému  návrhu  nebyly  vzneseny  žádné  doplňky  či
připomínky a předseda nechal všechny přítomné hlasovat. Pro navrhované znění
nových  stanov hlasovali  všichni  přítomní,  s jen jednou absencí  (jeden  člen se
zdržel hlasování).

Jako další bod programu D. Rosecký vyhlásil volby nového výboru. 
Výbor  by měl  být dle stanov tříčlenný, dalším voleným funkcionářem je

revizor.  D.  Rosecký  vyjádřil  přání  předat  agendu  Klubu  členům,  kteří  nejsou
bezprostředně spjati  s La Grace s.r.o.  a kteří  budou mít více času organizovat
klubové akce podle zájmu a přání členů, se stejným přáním vystoupil i p. Dvorský.
Po diskusi v plénu byli za všeobecného souhlasu vybráni kandidáti členství, kteří
se  postupně  krátce  představili  přítomným.  Při  rozhodování,  zda  hlasovat
jednotlivě  či  en-bloc,  přítomní  dali  jednomyslně  přednost  hlasování  en-bloc.
Hlasováno bylo aklamací. Pro všechny kandidáty byli všichni přítomni (se čtyřmi
absencemi,  sami  kandidáti  se  hlasování  zdrželi).  Nový  výbor  byl  zvolen  ve
složení:  Vladislav Šoustar,  Jan „Číňan“ Vondraš a Jindřich Vodrážka. Revizorem
byl pro následující období Daniel Rosecký.

Dalším bodem programu bylo stanovení výše členských příspěvků. 
Jak už bylo zmíněno ve zprávě o hospodaření, příspěvky v roce 2014-2015

byly  vybírány  podle  dřívějších  pravidel,  tedy  základní  příspěvek  500,-  Kč  (a
případně dobrovolný další příspěvek klubu či lodi La Grace), na následující období
D. Rosecký navrhoval i možnost snížit základní příspěvek, protože Klub hospodaří
pravidelně  s přebytkem.  V diskusi  bylo  některými  členy  naopak  navrženo
příspěvky  zvýšit,  případně  z těchto  příspěvků  hradit  všem  členům  některé
požitky, například kalendář s tematikou La Grace a podobně. Bylo diskutováno o
členech, kteří své příspěvky neplatí, panovala jednoznačná shoda, že neplacení
klubových příspěvků by měl být dostatečný důvod pro ukončení členství. Stanovy
ale ukončení členství touto cestou neumožňují, bude potřeba seznam členů, kteří
nesplní tuto základní povinnost (ani po individuálním připomenutí) po dva roky po
sobě,  připravit  k jednání  členské schůze,  která jediná pak může rozhodnout  o
ukončení jejich členství. S tímto byl vyjádřen všeobecný souhlas.

D. Rosecký pak navrhl ponechat výši klubových příspěvků ve stejné výši –
tedy 500,-  Kč – i  pro další  období (2016) a o návrhu nechal hlasovat.  Všichni
přítomní byli pro jednomyslně.

Předposledním  bodem  programu  pak  byla  všeobecná  diskuse  o
programu činnosti klubu v následujícím období.

Bylo připomenuto, že cílem Klubu je především propagace české námořní
historie a výuka námořního řemesla a jeho tradic (jak je též podrobně uvedeno
v záhlaví  stanov).  Členové nového výboru vyzvali  členy klubu, aby předkládali
návrhy na klubové akce s tím, že v co nejbližší době návrhy zpracují a shrnou a



členům  elektronicky  poskytnou  předpokládaný  program  jednotlivých  akcí
v nadcházejícím roce. V následující diskusi byly předneseny tyto návrhy:

- více o připravovaných akcích komunikovat a akce vyhlašovat s delším
předstihem

- naplánovat klubovou plavbu, kdy část klubových prostředků by pokryla
náklady  na  plavbu  (zmíněno  už  výše,  např.  odměny  stálé  posádky
apod.)

- některé typické akce – jako setkání u vody – konat v následujících letech
ve fixních termínech – aby se tato setkání stala více tradicí. Protinávrh
ale zmínil problémy s kolizí termínů s jinými námořními akcemi případně
událostmi kolem lodi La Grace, které takto předpovídat nelze, ke kolizím
termínů by docházet nemělo.

- Klub  může  podporovat  v zásadě  dva  typy  akcí,  jednak  akce
„individuální“  (například  návštěvu  muzea  lodi  Vasa),  kdy  se  členové
klubu společně zúčastní akce, kterou ale Klub nemůže hmotně zajistit –
a  akce  „kolektivní“,  kdy  klub  může  většinu  nákladů  uhradit  nebo
členům, kteří se zúčastní, významnou měrou přispět (například setkání
u vody, klubová plavba, společné školení a podobně)

- první setkání „u vody“ by mělo proběhnout už na jaře. Podle distribuce
(bydlišť) většiny členů by se mohlo zvolit místo (zmíněna Slezská Harta,
Bezdrev, Máchovo jezero a další)

- Klub by mohl zorganizovat setkání členů s lodí s posádkou a prohlídku
lodi, například autobus do některého místa kotviště a zpět. 

- Klub by mohl zorganizovat „průvodce“ po lodi, kteří by v jednotlivých
přístavech  zájemcům  podávali  odborný  výklad  o  historii  lodi  (jak
skutečně historické, tak současné), pokud možno i v cizích jazycích. J.
Dvorský  informoval,  že  toto  se  prakticky  v každém  přístavu  děje,
zejména  během  účasti  lodi  na  velkých  festivalech  (Rostock,
Bremerhaven, Amsterdam) byly takové prohlídky s výkladem zájemcům
poskytovány zájemcům i několikrát denně a tato aktivita byla i finančně
zajímavá  (formou  dobrovolných  darů  do  lodní  pokladny  po  skončení
prohlídky).

- Klub by měl spolupracovat na uchovávání historie a tradic lodi La Grace
- Měla by se připravit (jedna nebo i více) klubových plaveb, kdy se budou

setkávat již  známí přátelé, lze spojit  s výcvikem a případně školením
(kurzy v námořnickém řemesle atd.)

- Konkrétním úkolem pro jaro by mohla být brigáda ve Valašském Meziříčí
– je stále ještě potřeba dokončit  přípravu ráhen a víceméně i  uklidit
všechny dílny po nynějších akcích v rámci rekonstrukce takeláže lodi La
Grace

- na  závěr  J.  Dvorský  přednesl  informaci  o  připravovaném  projektu
Muzeum La Grace, které právě vzniká v rámci více kulturních projektů
v rekonstruovaném historickém objektu Terezíně. Informoval o záměru
vytvořit  pokud možno trvalou  expozici  nejen o  lodi,  ale  o  námořním
řemesle a dalších tématech s ním spjatých. Navrhl přítomným, aby se
Klub této akce aktivně zúčastnil, pomohl s první instalací (projektově,
tematicky,  fyzicky),  spolu  s dalšími  informoval  přítomné  o  širokých
možnostech  tohoto  projektu,  včetně  získání  stabilních  prostor  pro
klubovnu Klubu, místa pro pravidelná setkání, pro pořádání školicích i
historicky  laděných  akcí.  K tématu  proběhla  krátká  diskuse,  zaznělo
několik návrhů, jak do projektu vstoupit, v zásadě nikdo nebyl proti.

Posledním bodem programu bylo vyhlášení usnesení. 
Členská schůze La Grace, z. s.:



1. schvaluje program jednání a volí zapisovatele a ověřovatele zápisu,
2. schvaluje přednesenou zprávu o činnosti v uplynulém období 2014-2015,
3. schvaluje zprávu o hospodaření v uplynulém období 2014-2015,
4. schvaluje změnu stanov,
5. volí Výbor ve složení Vladislav Šoustar, Jan Vondraš a Jindřich Vodrážka,
6. schvaluje  členské  (klubové)  příspěvky  pro  rok  2015  a  2016  ve  výši

minimálně 500,- Kč,
7. ukládá nově zvolenému výboru zpracovat přednesené návrhy a připravit

program činnosti spolku na rok 2016.

Usnesení bylo přítomnými schváleno bez připomínek a jednomyslně.

Přítomni: podle prezenční listiny

V Praze, 28.11.2015

zapsal:  V. Pospíšil
zápis ověřil: D. Rosecký


