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Zápis z členské schůze spolku Ekologická a humanitární služba občanů na 
Farkáně, která se konala dne 30. 9. 2015 v sídle modlitebny Adventistů 
 

Program: 
1/ Zahájení – Hana Krčilová 
2/ Prezence a usnášeníschopnost schůze – ing. Marie Moravcová, JUDr. Michal Hráský, T. Rozhonová 
a M. Vyskočil – sčítací komise 
3/ Odsouhlasení programu schůze. 
4/ Přijetí nových členů OS – Hana Krčilová 
5/ Schválení nových Stanov spolku ( z.s.) – Hana Krčilová 
6) Přehled činnosti za rok 2014 – Hana Krčilová 
7/ Zpráva o vývoji v kauze Stavba bytových domů Na Farkáně -  ing. M. Krupička 
8/ Naše účast v uskupení Za 5 – RNDr. Drahomír Bárta 
9/ Spolupráce s ČSOB - Hana Krčilová 
10/ Stav pokladny sdružení ke dni 31. 12. 2014 a k datu 30. 9. 2015 – V. Beneš 
11/ Zpráva Dozorčí rady o hospodaření spolku za rok 2014 a ke dni 30. 9. 2015 – ing. A. Poláková a 
ing. M. Krupička 
12/  Uskutečněné akce v roce 2015. 
13/ Plán akcí na rok 2016. 
14/ Různé. 
 
 

ad 1/ Uvítání přítomných. 
ad 2/ Stav členstva ke dni konání schůze – 66 členů. 48 právoplatných hlasů pro hlasování na schůzi 

30. 9. 2015, včetně plných mocí. 
ad 3/ Přednesený program schůze odsouhlasen všemi hlasy. 
ad 4/ Na této schůzi byli přijati všemi hlasy noví členové spolku: 

RNDr. Drahomír Bárta, ing. Jitka Bártová, Jan Matys, Hana Smetanová a ing. Petr Volný 
(v nepřítomnosti). Všichni jmenovaní spolupracují s naším spolkem již dlouhou dobu, 
zúčastňují se našich akcí. Vstupem uvedených do spolku čin stav členstva 71 osob. 

ad 5/ Vzhledem k transformaci dříve občanského sdružení EHSONF na spolek EHSONF z. s.  
dle zákona byl vypracován návrh nových Stanov spolku EHSONF, který byl členům zaslán před 
členskou schůzí k prostudování. Přítomní byli požádáni o vyjádření, zda má někdo k návrhu 
těchto stanov připomínku. Jedinou připomínku vznesla ing. MarieMoravcová a to k čl. 6, 
písmeno B, bod 2 – výbor. Navrhla následující znění:  
Výbor spolku má 3 členy (předsedu, místopředsedu a člena), které volí členská schůze na 
návrhy z členstva. Toto znění bylo všemi hlasy přijato. Všichni členové obdrží definitivní znění 
stanov s touto změnou e-mailem. 
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ad 6/ Byl přečten Přehled o činnosti spolku za rok 2014, který byl odsouhlasen všemi hlasy.  
Členové obdrží tento Přehled e-mailem. 

 

ad 7/ Zprávu o vývoji v kauze Stavba bytových domů na Farkáně přednesl ing. Krupička.   Správní 
řízení v této kauze je přerušeno na žádost stavebníka do 31. 12. 2015. Je nutné stálé 
sledování! 

ad 8/ Nový člen spolku RNDr. Bárta přednesl zprávu o činnosti uskupení Za5, jehož členem náš 
spolek je (dlouhodobě již spolupracuje ing. Laciga). RNDr. Bárta spolupracuje s uskupením 
Za5 a Stranou zelených a zpracovává mapu horkých míst Prahy 5 – praha5.zeleni.cz/mapa-
horkych-mist.  

ad 9/ Spolupráce s ČSOB – sponzorský dar od ČSOB ve výši 10.000,- Kč řádně vyúčtován ke dni 30. 
6. 2015 a jeho využití bylo ze strany ČSOB hodnoceno pozitivně. Dle příslibu daného ČSOB 
byla uskutečněna přednáška naší členky Mgr. Mickové o historii Radlic a byly uskutečněny 2 
vycházky po okolí. Tato činnost měla velký ohlas a výsledkem je další sponzorský dar ve výši 
5. 000,- Kč, který jsme již obdrželi a příslib další spolupráce. 

ad 10/ Hospodář spolku pan Beneš podal zprávu o hospodaření a bylo konstatováno, že díky 
sponzorským příspěvkům věnovaným členy spolku a účastníky akcí, je finanční situace spolku 
pozitivní. Při této příležitosti bylo oznámeno, že sponzorské příspěvky do pokladny spolku lze 
poskytnout na členské schůzi nebo dohodnout jejich příjem s hospodářem spolku. V případě 
preference poukázání na účet spolku u ERA banky sdělujeme č. účtu 265410101. kód banky 
0300 

ad 11/ Dozorčí rada ve složení ing. Poláková a ing. Krupička konstatovali, že účetnictví spolku je 
vedeno v souladu s předpisy a stav financí na účtu a v pokladně spolku je v souladu s účetní 
knihou. 

 

ad12/  Uskutečněné akce v roce 2015 
13. 2. 2015 – Pietní akt u příležitosti 70. výročí bombardování  Farkáně. Účast starosty MČ 
Praha 5 a 1. zástupce starosty. Pietnost akce umocnila účast paní Vyhnánkové (potomek 
rodiny Černických), zástupce Sokola a válečného veterána, pěveckého sboru a PhDr. M. 
Plavce. Účast cca 100 osob. 
14. 2. – vycházka Bubeneč I. 
15. 3. - vycházka Bubeneč II. 

Na I. kvartál 2015 plánovaná přednáška a setkání obyvatel Farkáně a okolí u příležitosti založení 
Družstva pro výstavbu lidových bytových domů v Radlicích – zal. 18. 11. 2014 nebyla uskutečněna. 
Přesun na rok 2016. 
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15. 4. – Vítání jara na Farkáně – organizace ve spolupráci s Řeznictvím pana Jiřího Koubka 
byla zdařilá akce. Do programu jsme poprvé zapojili i farkáňský dorost a bazar. 
19. 4. – vycházka Baba. 

V měsíci dubna vydal spolek historickou pohlednici Farkáně. 
24. 5. – vycházka Ořechovka 
  3. 6. – přednáška pro ČSOB 
  6. 6. – Den dětí – aktivně jsme se zúčastnili této akce pořádané Přáteli Malvazinek . 
10. 6. – 1. vycházka pro ČSOB 

17. 6. – 2. vycházka pro ČSOB 
21. 6. – vycházka do Prokopského údolí 
13. 9. – vycházka Mariánské hradby 
19. 9. – Zažij město jinak – Jízda pražským Semmeringem za zajímavostmi okolí. Účast na 
této pěkné akci 65 lidí. Poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce:V. Beneš 
– zapůjčení vozidla pro akci, M. Beneš – zapůjčení campingového stanu, přesun věcí do Zličína 
a zpět, příprava techn. zázemí, M. Benešová a vnuk Ondřej (1 .tř.) obsluha na stánku, T. 
Rozhonová – zařizovala vše co bylo potřeba( kolportérka letáčků na akci), příprava stánku a 
obsluha, pečení, O. Krčil (příprava stánku a obsluha), A. a Z. Polákovi – laminování letáčků, R. 
Matys – příprava zařízení stanu, zapůjčení židlí, J. Koubek – zapůjčení stolů a laviček. Dík 
největší S. Mickové za moderování akce a přípravu průvodce. Při této akci se opět projevila 
činnost Dámského klubu. Tento název používáme od akce Vítání jara na Farkáně – babičky, 
maminky nacvičovaly s dětmi na tuto akci a dobrovolně zajišťují pečení a pohoštění. V řadě 
neposlední dík M. Moravcové za zhotovení fotografií a P. Honzákovi za CD z této akce. 
30. 9. – Členská schůze spolku 

 6. 10. – Přednáška Walter / Motorlet – 250 účastníků 
15. 10. – vycházka Hanspaulka 
Listopad -  v případě pěkného počasí bude ještě uskutečněna vycházka Hřbitov Malvazinka 
Prosinec – Rozsvícení vánočního stromku na Farkáně 
Oblíbené vycházky navštěvuje pravidelně cca 30 – 35 osob. 

   
• ad 13/ - Byl oznámen plán akcí na rok 2016 : 

o Vycházky – na žádost členů spolku a zájemců o naše vycházky z řad veřejnosti 
budeme některé vycházky opakovat. Zároveň se připravují vycházky nové. 

o 14. 2. – Položení kytice u pomníčku obětem náletu. 
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o Přednáška – Výstavba Farkáně a okolí – zveřejnění dosud neprezentovaných 
fotografií z našeho archivu. Dovolujeme si požádat členy o zapůjčení fotografií 
zajímavých fotografií ze života v naší lokalitě a okolí (po oskenování budou ihned 
vráceny). Předem děkujeme. 

o Bazar – plánujeme separátní uspořádání bazaru mimo jiné akce a to vměsíci 
dubnu/květnu 2015. 

o Jarní slavnost na Farkáně – duben/květen 
o Vycházková trasa – pomalu, ale jistě na projektu pracujeme. Hledáme zájemce o 

spolupráci z řad členstva. 
Vítáme každý podnět z řad členů na zajímavou přednášku nebo vycházku, či jinou akci.!!! 

•  
• ad 14/ Různé: 

o a) schůze rozšířeného výboru (r. v.) spolku se konají dle potřeby. Vzhledem k tomu, že 
r. v. nemá prostory na svoji činnost, nabídla prostory ve svém domě členka spolku 
paní Z. Mikulková. Děkujeme za tuto možnost. 

o b) péče o zeleň na Farkáně - požádali jsme MČ Praha 5 o kontrolu výsadby u 
pomníčku, která utrpěla extrémně horkým počasím v létě. 

o c) byla instalována informační vývěska spolku u stanice autobusu směr Knížecí. Za 
práci na této vývěsce děkujeme členům spolku R. Matysovi a V. Benešovi. Občany je 
vývěska kladně hodnocena. 

o d) podpisy občanů (cca 500 osob – Xaveriova, Farkáň, část Jinonic a další) pod petici 
proti výstavbě Centra pro bezdomovce. U J. Koubka v obchodě vyvěšena odpověď 
starosty MČ Praha 5. Je dále sledováno autorem petice. 

o e) úklid na Farkáně. Český svaz ochránců přírody vybízí k akci úklidu v bydlišti a nabízí 
pytle na odpad. Hovořilo se např. o úklidu části pozemku nad stanicí autobusu 
směrem od Knížecí a o úklidu chodníků. V diskuzi byla vznesena otázka na majitele 
některých pozemků, které nejsou udržovány. Na žádost členů zasíláme přehled e-
mailem. Těšíme se na náměty a ohlasy. 

o f) příští členská schůze je plánována na březen 2016. 
 
V Praze dne 21. 10. 2015 
Za výbor spolku: 
Hana Krčilová 
ing. Marie Moravcová 


