
        Spolek ProAfázie  
Neurologická klinika LF MU a FN Brno  
Jihlavská 20  
625 00 Brno  
www.proafazie.cz  
IČO: 228 56 129  
DIČ: CZ 22856129  
č. ú. 5746884001/5500  

 
Zápis 

 

ze zasedání Valné hromady Spolku ProAfázie konaného 13. 12. 2016 

v knihovně Neurologické kliniky FN Brno  

 

Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Program zasedání:  

 
1. výroční zpráva za rok 2016 
2. plán organizace spolku v roce 2017 
3. volba členů Výkonné rady 
4. přijetí nových členů 
5. změna stanov spolku 
6. 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 podrobně seznámeni s výroční 
zprávou a hospodařením Spolku za rok 2016. Výroční zpráva bude opět zveřejněna na 
webových stránkách Spolku.  

 
2. Plán organizace zůstává stejný - pravidelné setkávání konverzačních skupin pod 

vedením klinického logopeda bude v roce 2016 probíhat v intervalu jednou za dva 
týdny, probíhat budou střídavě dvě skupiny (pro klienty s lehčím a těžším jazykovým 
deficitem). Po novém roce začíná 3.1. 2017 skupina Mgr. Lasotové, 10.1.2017 skupina 
Mgr. Šimečkové, v březnu 2017 povede skupiny 14., 21. A 28. PhDr. Košťálová, Ph.D. 
Plán výletů byl opět navržen po stopách brněnských pověstí. Konverzačních skupin se 
budou i nadále účastnit studenti logopedie, kteří budou členům spolku pomáhat 
s plánováním a organizací výletů, exkurzí apod. Nadále bude pokračovat jako 
dobrovolnice studentka Kamila Forejtová. Na rok 2017 byl s FN Brno nadále vyjednán 
bezplatný pronájem knihovny neurologické kliniky pro pravidelná setkání 
konverzačních skupin. Výše členských příspěvků zůstává 1000,-. Na základě návrhu 
PhDr. Mileny Košťálové, Ph.D. z předešlého roku je možné členovi Spolku placení 
členského příspěvku po písemné žádosti prominout.  



 
 

3. Výkonná rada Spolku byla jednomyslně zvolena ve složení:  
 
Předseda:    Mgr. Naděžda Lasotová  
Místopředseda:  Mgr. Hana Dvořáková  
člen výkonné rady:   PhDr. Milena Košťálová , Ph.D. 
člen výkonné rady:  Anna Poláková  
člen výkonné rady:  Ludmila Vlachová 

 
4 .  Novými členy byli přijati pan františek Bednář, ing. Miroslav Olšan, manželé     
      Gottwaldovi. 

 
5. Byla jednohlasně odsouhlasena změna stanov ve smyslu názvu z Občanského 

sdružení ProAfázie na Spolek ProAfázie. 
 

6. Plán výletů byl navržen po stopách brněnských pověstí. 
 

7. Členové Spolku kladně hodnotili výlety, které se uskutečnily v průběhu roku, a 
navrhovali další místa, která by chtěli v rámci výletů společně navštívit. 
 

Po ukončení Valné hromady proběhlo tradiční vánoční setkání členů Spolku a hostů. 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Naděžda Lasotová  
 
Správnost zápisu potvrzuje:  
 
 
 
Mgr. Nadežda Lasotová                       Mgr. Hana Dvořáková                Ludmila Vlachová 
           předseda                                          místopředseda                               člen rady 
 
 
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina.  
 
 
v Brně dne 13.12.2016 
 


