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Občanské sdružení  

Hanspaulka, z.s. 
Vostrovská 1457/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

 
EML hanspaulka.org@hanspaulka.org 

IČO 70836949 

 

 

Zápis ze schůze VV spolku HANSPAULKA ze dne 14. 4. 2014 

 

Přítomni:  

 Jan Fischer (JF), Jan Mařan (JM), Marie Pojerová (MP), Erika Stařecká (ES), Tomáš Stařecký (TS) 

Program schůze:  

1. Shrnutí plnění úkolů z minulé schůze VV 

2. Časopis Hanspaulka 

3. Blížící se akce 

4. Různé 

 

ad 1) TS informoval:  

a) stanovy spolku byly podány na Městský soud v Praze 

b) doména hanspaulka.org byla zaregistrována, zaregistrován byl i email – hanspaulka.org@gmail.com. 

c) JM vyhotovil pověřovací dopisy pro Ing. Mentbergera a Ing. Mařana pro jednání za spolek (občanské 

sdružení) Hanspaulka na OÚ. MP připomněla, že je potřeba podat dopisy na úřad co nejdříve; JM 

k tomu dodal, že čeká na to, až bude spolek zaregistrován rejstříkovým soudem, aby se nechodilo za 

úředníky dvakrát 

d) kopie a originály dokladů občanské sdružení Hanspaulka již má k archivaci u sebe TS (převzal je od M. 

Zelinkové) 

e) údaje účtu spolku budou upraveny podle nových stanov, až přijdou zaregistrované 

f) TS podepsal obě grantové smlouvy, které spolek obdržel od městské části pro letošní rok. Oba granty 

později kontrasignovala paní Zelinková a smlouvu o grantu na Dětský den předala TS. Druhá smlouva 

byla z úřadu někým vyzvednuta, pravděpodobně MP, ale ta si toho není vědoma. Úkol MP  najít 

smlouvu a předat TS k archivaci. 

ad 2) Časopis Hanspaulka  rekapitulace: Na dotaz, zda MP již dojednala schůzku se zástupci Sokola, aby 

bylo možno převést vydávání časopisu na spolek, MP odpověděla, že k jednání nedošlo. MP předložila 

VV k posouzení zcela nový návrh, aby časopis nadále vydávala škola jakožto „kamenná“ instituce, která 

skýtá pro časopis větší záruku kontinuity vydávání nežli spolek. VV tento návrh vzal na vědomí s tím, že 

pro tuto chvíli otázku časopisu uzavírá a další diskuse o postupu převzetí řízení časopisu Hanspaulka 

(v souladu s usnesením VH ze dne 10. 2. 2014 a závěry schůzí VV ze dne 3. 3. a 23. 3. 2014) je tudíž 
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bezpředmětná. VV dále konstatoval, že v případě potřeby a na vyžádání posoudí možnou podporu 

redakce a vydávání časopisu. Pokud jde o účast na redakčních radách, z korespondence 

s pí. Čumplovou i toho, co říkala MP, plyne, že redakční rada účast zástupců VV uvítá za předpokladu, 

že se účastníci přizpůsobí jejím termínům a časům konání. 

ad 3) Nejbližší akce:  

a) 26. duben Hanspaulské dovádění 

b) 22. červen Dětský den  úkol pro všechny členy – rozmyslet náplň, která by odpovídala finančním 

možnostem 

ad 4) Různé 

a) Rozmyslet možnost podání grantu na vybavení na pétanque (spolek má zájem v budoucnu pořádat 

veřejné turnaje v této oblíbené francouzské hře). 

 

 

⬛ Příští schůze VV se bude konat v pondělí 19. května 2014 v 19:30, pravděpodobně v salonku restaurace 

Pizzeria Siesta, Na pískách 74 v Praze 6 – pozvánka bude zaslána elektronickou poštou.  

 

 

Zapsal/-a: Erika Stařecká 

 


