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Vnorovská farní mládež z.s. 
7. června 2020 

Zápis ze schůze  
(valná hromada) 

Schůze dne: 7. června 2020 

Schůze oznámena dne: 18. května 2020 

Účastnili se: viz příloha „Listina přítomných“ 

Jednotlivé body schůze: 

1. Přijetí nových členů 

 Kristýna Plívová – odevzdaná přihláška 

 Alena Knotková – odevzdaná přihláška 

2. Pro všechny přítomné bylo schváleno, že mají hlasovací právo pro všechny následující body 

schůze a hlasovací právo jím zůstává po celou dobu členství. 

3. Akce (představí jednotlivý hlaváci) 

 téma, příprava, vedoucí, kuchařky, zdravotník, doprava, co potřebují … 

 Letní tábory 

 Doprava – jedna cesta autobusem – druhá rodiče 

 Luďa sa poptá na cenu za autobus – pokud bude dobrá, tak zajistíme všechny cesty 

 I. turnus – Magda 

 Cestování časem, dvě skupiny kuchařek 

 Prostor pro kostýmy 

 II. turnus – Kikina 

 Star Wars 

 Ještě jedno volné místo 

 Pří-Znorovské tábory 

 Zajistit bílé stany + lavičky (má čak) – tidit 

 I. turnus – Krysa 

  

 II. turnus – Alča / Kristy Plívová 

  

 indiánské léto – Nick + Anke 

 propagace VFM – tidit, čak, Kristi, Eliška, Alča 

 stavba indiánského léta - Nick 
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Vnorovská farní mládež z.s. 
7. června 2020 

 stavba tábořiště - tidit 

4. tábořiště 

 informace (technické, praktické) 

 název tábořiště (Uondýn) 

5. Propagace VFM - mediální tým 

 bude se starat o propagaci spolku (grafika, video, PR, web, odměny, komunikace s 

veřejností …) 

 tým 

 Kuchaříková Kristýna, Macháček Vít, Petrucha Lukáš 

6. finanční rozvaha 

 viz příloha 

7. časový plán VFM – určení týmu, který sepíše konkrétní střednědobé cíle VFM – co chceme 

za VFM v průběhu 2 - 5 let dokázat? 

8. Jiné 

 workshopy (lukostřelba, focení, …) 

9. Usnesení: 

 Přítomní se usnesli, že schvalují všechny body probrané na schůzi. 

Pro bylo xy přítomných, proti bylo xy přítomných, zdrželi se xy. 

 

 

Ve Vnorovech dne: 7. června 2020 

 

 Ing. Lukáš Petrucha  ……………… 

         předseda spolku / podpis 
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Správnost a úplnost listiny přítomn ý ch ověřil: 

Poznámka 

Ing. Lukáš Petrucha ..... -~ ... 
předseda spolku I podpis 

Vnorovská farní mládež z , .s. 

• Spojovací 368 
~ Vnorovy 696 51 

IC: 05038065 
VflM tel.: 777 2ea 430 


