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Zápis z Mimořádné členské schůze 

 
 
Čas konání: 18. 6. 2011, 18:00 – 18:45 

Místo: Restaurace U Kristiána, Vltavská 8, Praha 5 – Smíchov  

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Program:  1. Úvod  

 2. Volba zapisovatele  

 3. Schválení programu  

 4. Setrvání KTP v Československém fandomu  

 

Na Mimořádné členské schůzi bylo projednáno: 

 

ad 1) Mimořádnou členskou chůzi zahájil předseda Sdružení Hadati přivítáním všech 

účastníků. Konstatoval usnášeníschopnost Členské schůze v náhradním termínu. V okamžiku 

zahájení schůze bylo přítomno 13 řádných členů KTP s právem podílet se na vedení Sdružení, 

z toho 4 členové Klubové rady, včetně předsedy, místopředsedkyně a hospodářky. Více 

v prezenční listině. 

 

ad 2) Jediná navržená na post zapisovatele byla VeHaLi, která byla zvolena poměrem hlasů: 

12 pro, 0 proti, 1 se zdrželo. 

 

ad 3) Program členské schůze byl schválen poměrem hlasů: 

13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 

ad 4) Hadati představil hlavní důvod svolání mimořádné členské schůze – další setrvání KTP 

v Československém fandomu, o. s. Nejprve představil Čs. fandom členům, kteří nebyli úplně 

obeznámeni s jeho činností a dále uvedl body činnosti Čs. fandomu dle jeho stanov (Stanovy 

Čs. fandomu jsou přiloženy k zápisu z mimořádné členské schůze), tedy hlavně podpora  



           Klub Terryho Pratchetta 
Malobřevnovská 176/4 

Praha 6 – Břevnov 
169 00 

 

Klub Terryho Pratchetta Peněžní ústav: IČO: 26570921 
Malobřevnovská 176/4 FIO, družstevní záložna DIČ: CZ26570921 
Praha 6 - Břevnov 2500040681/2010 (ČR) klub@discworld.cz 
169 00 2500040681/8330 (SR)   http://www.discworld.cz 

 

klubů zabývajících se fantastikou, centrum společenského života, podílení na organizování 

společenských a odborných akcí, atd. Dále se účastníci schůze, hlavně Hadati, VeHaLi, 

Alexis a Rausek, vyjadřovali k plnění těchto bodů, většinou negativně, tedy že Čs. fandom 

tyto body příliš neplní.  

Poté Hadati přečetl Výroční zprávu Čs. fandomu za rok 2010, po které následoval smích. 

Nato proběhla diskuse o činnosti Čs. fandomu, byl zmíněn hlavně Tricon 2010, přehled 

členských klubů Čs. fandomu, porady v Březové, nulová podpora činností členských klubů a 

další. 

Po vyslechnutí všech názorů a příspěvků do diskuse se přistoupilo k hlasování, zda by měl 

KTP vystoupit z Čs. fandomu. Hlasování skončilo poměrem hlasů 13 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

Klubová rada tedy neprodleně zašle na adresu sídla Čs. fandomu oznámení o vystoupení z Čs. 

fandomu. 

  

Členská schůze schválila Závěrečné usnesení Mimořádné členské schůze sdružení Klub 

Terryho Pratchetta poměrem hlasů: 

13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 

 

 

………………………………                                                       ……………………………… 

    Věra „VeHaLi“ Liptáková                                                                 Petr „Hadati“ Čáp 

            Zapisovatelka                                                                             Předseda sdružení  

 

 


