V Olomouci proběhla výroční valná hromada českých Přátel přírody
V pořadí osmá valná hromada spolku Přátelé přírody byla svolána na sobotu 5. listopadu 2022 do
středomoravské Olomouce. Ti, kteří přijeli z větší dálky už v pátek, mohli s místními členy spolku
zhlédnout výstavu orchidejí na Výstavišti Flora a pak zajít na nejlepší kuře ve městě.
V sobotu pak proběhlo celodenní konstruktivní jednání o současném stavu spolku a jeho součástí v
různých místech Česka a také se plánovala společná činnost v příštím roce. Po skončení valné hromady
se ti, kteří nespěchali domů, ještě spolu prošli parkem pod hradbami a strávili večer v příjemné
hospůdce.
Poděkování patří všem delegátům, kteří přijeli, a také olomouckým Přátelům přírody za zajištění
zázemí pro valnou hromadu a doprovodného programu. Několik fotek z víkendu v Olomouci je na
https://bit.ly/3UEMQIt.
Podrobněji k průběhu a závěrům jednání valné hromady
První blok jednání tvořily zprávy z činnosti za téměř uplynulý rok. Zprávu po stavu spolku a o
hospodaření spolku přednesl předseda Hynek Pečinka. Valná hromada bez připomínek schválila účetní
závěrku za rok 2021. Následovaly zprávy zástupců skupin Javory, Malá liška, Praha a Společenství
Severských pánů a také zástupkyně přidruženého člena, Přátel přírody Jablonec nad Nisou. Všichni
přítomní se pochlubili úspěchy v činnosti a podělili se i o její stinné stránky. Dále Miroslav Prokeš
přednesl zprávy z českých environmentálních platforem, v nichž je spolek členem, Hynek Pečinka blok
uzavřel aktualitami z úrovně Mezinárodních Přátel přírody. K jednotlivým zprávám se vedla bohatá
diskuse, valná hromada je vzala na vědomí.
Byla přijata změna stanov spolku zohledňující jeho faktický stav a aktuální potřeby. Změna účinná
okamžikem přijetí zavádí možnost každého člena, který zaplatil příspěvek spolku nebo jeho skupině,

přímo se účastnit valné hromady spolku a hlasovat na ní. Zájmy Přátel přírody Jablonec nad Nisou jako
přidruženého člena spolku může na valné hromadě reprezentovat až 30 delegátů. Další důležitou
změnou je, že radu spolku částečně volí valná hromada (přímo volený předseda, místopředseda a
hospodář), částečně tvoří zástupci skupin a přidružených členů (po jednom z každé/ho). Kontrolní
komise spolku byla nahrazena jednočlenným orgánem, jímž je revizor. Totéž platí i pro skupiny.
Následující blok vyplnila volba členů orgánů spolku, už podle nových stanov. Všem dosavadním členům
rady i kontrolní komise uplynulo v mezidobí funkční období, bylo tedy třeba zvolit nové zájemce.
Kandidáti na funkci předsedu spolku se nenašli, funkce tedy zůstává momentálně neobsazena.
Místopředsedou byl ale zvolen Miroslav Prokeš a hospodářkou Sylvie Staňková, které následně v radě
doplní zástupci jmenovaní skupinami a přidruženým členem. Revizorkou spolku byla zvolena Marie
Mertlíková.
Valná hromada se dále zabývala stavem skupiny Koala z Pardubic, která je nečinná a nemá žádné
registrované členy, rozhodla o jejím zrušení s likvidací a jmenovala likvidátora, který je provede.
Tématem byl i plán společné činnosti spolku v roce 2023. Desátý celostátní sraz členů a příznivců,
Setkání Přátel přírody, se nabídli uspořádat Miroslav Malinovský a Přátelé přírody Jablonec nad Nisou.
Plánován je na říjen 2023 do Máchova kraje. Miroslav Prokeš nabídl za skupinu Praha uspořádat opět
lesní brigádu na Slapech, předběžně na přelomu dubna a května. Mirek také bude nadále zajišťovat
naše vztahy se Zeleným kruhem, Klimatickou koalicí a sítí UNITED, v reprezentaci spolku
v mezinárodním hnutí Přátel přírody (Naturefriends) bude pokračovat Hynek Pečinka. Ten bude i
spravovat náš web a Facebook. Účetnictví spolku zajistí hospodářka Sylvie Staňková.
Debata se vedla i o správném nastavení členského příspěvku tak, aby byl pro různé druhy členství
spravedlivější a aby po odvodu příspěvku do mezinárodního ústředí zbylo českým Přátelům přírody více
peněz na vlastní rozvoj.
Poslední bod programu valné hromady patřil pozvánkám a dalším sdělením od účastníků. Vyměnili si tak
tipy na turistické ubytování nebo připomněli termíny lokálních akcí, na nichž rádi uvidí i své kolegy ze
spolku. Vyčerpáním tohoto bodu byla osmá valná hromada spolku Přátelé přírody, z. s., uzavřena.

Přátelé přírody: Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe
Spolek Přátelé přírody, z. s., je národní nestátní nezisková organizace, jejíž místní skupiny a přidružení členové
působí v několika krajích Česka. Zabývá se přírodou, kulturou a historií Českých zemí, poznáváním jiných krajů a
kultur a aktivně spolupracuje s podobně naladěnými kolektivy v Česku i jinde ve světě. Jsme českou součástí
mezinárodního sociálně-ekologického hnutí Přátelé přírody – Naturefriends, Naturfreunde. Přijímáme i individuální
členy bez nutnosti se dále organizovat. Všichni naši členové můžou využívat levné turistické ubytování v síti 800
Domů přátel přírody v Evropě i jinde ve světě. Na akcích spolku a jeho skupin jsou všichni účastníci automaticky
pojištěni proti úrazu. Více: www.pratele-prirody.cz/co-delame
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