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Zápis 

 

ze zasedání Valné hromady Spolku ProAfázie konaného 11. 12. 2018 

v knihovně Neurologické kliniky FN Brno 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Program zasedání:  

 
1. výroční zpráva za rok 2018  
2. volba členů Výkonné rady 
3. přijetí nových členů 
4. GDPR 
5. plán rozpočtu na rok 2019 
6. plán organizace a akcí spolku na rok 2019 
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. Zasedání se zúčastnila většina členů Spolku a pozvaní hosté.   
 

1. Členové Spolku byli Mgr. Naděždou Lasotovou seznámeni s výroční zprávou a 
hospodařením Spolku za rok 2018. Výroční zpráva bude zveřejněna na webových 
stránkách Spolku. 

 
2. Před volbou oznámila paní Ludmila Vlachová, člen Výkonné rady Spolku, že již nebude 

dále na této pozici pokračovat. PhDr. Milena Košťálová, PhD. navrhla jako člena 
Výkonné rady Spolku paní Alenu Kalinovou. Ta s nominací souhlasila. Následně byla 
jednohlasně zvolena do pozice člena Výkonné rady 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 
Alena Kalinová – člen Výkonné rady 
 

3. Jako noví členové Spolku byli jednohlasně přijati 
Ing. Jiskra Miroslav s dcerou Alenou Hlaváčkovou 
Jaroslav Komárek s manželkou Marií Komárkovou 
Ing. Šimek 
Jaroslav Ondroušek s dcerou Evou Ondrouškovou 
Pan Rychlý s dcerou 
Paní Březinová 

 
4. GDPR – členové Spolku byli seznámeni s pravidly GDPR a uchování osobních údajů, 

vyplnili Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je uchován v dokumentaci 
Spolku. V rámci ochrany osobních údajů budou pozvánky a informace o činnosti a 
aktivitách Spolku rozesílány členům emailem ve skryté kopii. Osobní údaje jsou 
k dispozici pouze k evidenci členům Spolku, nejsou a nebudou k dispozici dalším 
stranám. Členové souhlasili s pořizováním fotografií a videonahrávek a jejich umístění 
na webové stránky Spolku anonymně, bez udání jména.  

 
 

5. Mgr. Lasotová seznámila členy Spolku s plánem rozpočtu na rok 2019, který bude 
rovněž zveřejněn na webových stránkách Spolku.  

 
6. Plán organizace a akcí Spolku na rok 2019 

a. V roce 2019 budou nadále pokračovat dvě konverzační skupiny pod vedením 
Mgr. Lasotové a Mgr. Šimečkové. První skupina v novém roce se uskuteční 
8.1.2018 pod vedením Mgr. Lasotové. Každá skupina se bude i nadále setkávat 
v intervalu jedenkrát za dva týdny.  

b.  V roce 2019 jsou plánované výlety na hrad Veveří, který se v loňském roce 
neuskutečnil a po starém Brně po stopách brněnských pověstí. 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 2019 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. V loňském roce byly 

dokončeny 2 diplomové práce, v roce 2019 se plánuje obhajoba dalších dvou 

diplomových prací. Studenti, kteří docházejí do konverzační skupiny jako 

dobrovolníci, byli požádáni o propagaci Spolku na pedagogické fakultě pro 

získání možných dobrovolníků na druhou polovinu roku a příští rok. 

d. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu členů Spolku a zvyšujícímu se počtu 

frekventantů skupinových setkání přednesla Mgr. Lasotová možnou úvahu o 

rozšíření aktivit o další skupinu. V případě nutnosti rozšíření kapacity by byla 

snaha o navázání spolupráce a pronájmu prostor v rámci DRO Nový Lískovec.  



e. Bylo znovu zažádáno o bezplatný pronájem prostor knihovny neurologické 

kliniky. Vyjádření právního oddělení a smlouva budou k dispozici na přelomu 

roku. 

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. 

 
 

7. V závěru PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. poděkovala prof. RNDr. Bohumilu Vlachovi, 
CSc. za zpracování brněnských pověstí a jejich uveřejnění na webové stránky FN Brno. 
 

 
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                Mgr. Petra Klusáčková 
           předseda                                          místopředseda                              člen Spolku 
 
 
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina.  
 
 
v Brně dne 11. 12. 2018 
 

 

 


