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Zápis 

 

ze zasedání Valné hromady Spolku ProAfázie konaného 19. 12. 2017 

v knihovně Neurologické kliniky FN Brno 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Program zasedání:  

 
1. výroční zpráva za rok 2017  
2. plán organizace Spolku v roce 2018 
3. volba členů Výkonné rady 
4. přijetí nových členů 
5. plán rozpočtu na rok 2018 
6. plán akcí na rok 2018 
7. diskuze  
 
Zasedání Valné hromady Spolku ProAfázie (dále jen Spolku) bylo zahájeno a  
vedeno Mgr. Naděždou Lasotovou. Všichni přítomní stvrdili svou účast podpisem na 
prezenční listině, která je nedílnou součástí zápisu z valné hromady. Účastníci byli seznámeni  
s programem zasedání.   
 

1. Členové Spolku byli Mgr. Naděždou Lasotovou seznámeni s výroční zprávou a 
hospodařením Spolku za rok 2017. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových 
stránkách Spolku. 

 
2.  

a. V roce 2018 budou nadále pokračovat dvě konverzační skupiny pod vedením 
Mgr. Lasotové a Mgr. Šimečkové. První skupina v novém roce se uskuteční 
9.1.2018 pod vedením Mgr. Šimečkové. Každá skupina se bude i nadále 
setkávat v intervalu jedenkrát za dva týdny. PhDr. Košťálová, Ph.D. byla 
požádána Mgr. Lasotovou o vedení skupiny v době jarních prázdnin, tj. 
6.2.2018, a o upřesnění dalších termínů, ve kterých povede skupiny v roce 
2018.  



b.  V roce 2018 jsou plánované výlety na hrad Špilberk a na hrad Veveří. Členové 

se rozmyslí, kde by bylo vhodné uspořádat závěrečnou skupinu před letními 

prázdninami. O návrhy a organizaci dalších výletů byla požádána paní 

Kalinová, která jejich organizaci přislíbila. 

c.  V roce 2018 se nadále plánuje spolupráce se studenty pedagogických fakult, 

jak v rámci dobrovolnictví s pravidelným docházením do skupin, tak v rámci 

studijních praxí studentů na Neurologické klinice FN Brno. Dále pokračuje 

spolupráce při tvorbě diplomových pracích studentů.  

d.  Bezplatný pronájem prostor knihovny je smluvně ošetřen s FN Brno až do 

konce roku 2018. 

e.  Členské příspěvky byly jednohlasně odsouhlaseny i nadále ve výši 1000,- / rok 

pro frekventanty konverzačních skupin. Prominutí členského příspěvku je 

možné na základě písemné žádosti, dle návrhu PhDr. Košťálové, Ph.D. z roku 

2015. 

 

3. Před volbou členů Výkonné rady navrhla PhDr. Košťálová, Ph.D. změnu na postu 

místopředsedy. Kandidátem na místopředsedu navrhla PhDr. Košťálová, Ph.D. paní 

Annu Polákovou. Ta nominaci na pozici místopředsedy odmítla. Paní Poláková 

následně navrhla na pozici místopředsedy Mgr. Kristinu Šimečkovou. Mgr. Šimečková 

byla jednohlasně zvolena místopředsedou Spolku. Ostatní stávající členové Výkonné 

rady byli jednohlasně zvoleni do dalšího období.  

Výkonná rada byla jednohlasně odsouhlasena ve složení: 
Mgr. Naděžda Lasotová – předseda 
Mgr. Kristina Šimečková – místopředseda 
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. – člen Výkonné rady 
Anna Poláková – člen Výkonné rady 
Ludmila Vlachová – člen Výkonné rady 
 

4. Jako noví členové Spolku byli jednohlasně přijati 
Blanka Dohnalová 
Marie Bartáková 
Ing. Pokorný 
paní Pokorná – manželka ing. Pokorného 

 
5. Mgr. Lasotová seznámila členy sdružení s plánem rozpočtu na rok 2018, který bude 

rovněž zveřejněn na webových stránkách Spolku.  
 
6. Plán akcí zmíněn v bodě 2.b. 

 

7. V závěru členové Spolku uctili vzpomínkou přátele, kteří nás v posledním roce i 
předešlých letech opustili. Paní Kalinová vyřídila pozdravy od členů, kteří již skupiny 
pravidelně nenavštěvují a nemohli se Valné hromady zúčastnit. PhDr. Milena 
Košťálová, Ph.D. si na závěr připravila pro členy Spolku kvíz. 
 



 
Po ukončení Valné hromady proběhlo tradiční vánoční setkání členů Spolku a hostů. 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Naděžda Lasotová  
 
Správnost zápisu potvrzuje:  
 
 
 
 
Mgr. Nadežda Lasotová                       Mgr. Kristina Šimečková                Anna Poláková 
           předseda                                          místopředseda                      člen výkonné rady 
 
 
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina.  
 
 
v Brně dne 19. 12. 2017 
 

 


