Zápis z Valné hromady 2022: Nový výbor VCP a zhodnocení sezóny
Datum a místo konání: 10. 11. 2022 v 18:30, Pivovar a café Lajka, U Akademie 366/11, Praha 7
Před oficiálním zahájením akce probíhala prezence účastníků pomocí zápisu do prezenční listiny.
Schůzi zahájil prezident Vespa Clubu Praha, Tomáš Dostál, přivítáním účastníků v 18:50 hodin. Na místě
bylo při zahájení schůze přítomno 43 členů klubu. Valná hromada (dále jen VH) tak mohla být shledána
usnášeníschopnou, jelikož jsme naplnili minimální účast 1/5 aktuálních členů. (Celkový počet členů
byl k datu valné hromady 201.) Zapisovatelkou byla zvolena Karolína Hornová, skrutátory hlasů Matyáš
Klíma a Tomáš Hawiger.
Valnou hromadu jsme zahájili přípitkem na uplynulou vydařenou sezónu a plynule přešli k vlastnímu
programu VH – zhodnocení sezóny, klubových akcí, hospodaření klubu a plány na příští rok. Posledním
(ale zároveň hlavním bodem programu) byly volby do Výboru VCP.

Zhodnocení sezóny a hospodaření
Na úvod Tomáš shrnul vývoj počtu členů, který se po rapidně stoupavé tendenci v posledních letech
navázal na minulý rok téměř identickým počtem členů – aktuálně nás je 201 (loni bylo k datu VH členů
200).
Následovala zpráva o hospodaření klubu. Hlavní příjem klubu činí členské příspěvky a prodej registrací
na PragoVespu. Výrazný příjem generoval i zisk PragoVespy, který byl letos rekordní a bude použit na
organizaci srazu příští rok. Hlavními výdaji jsou výdaje na organizaci PragoVespy, dále členské a klubové
předměty a také občerstvení na VH. Celková výše příjmů převažuje nad výší výdajů a klub hospodaří s
dostatečnou finanční rezervou. Kompletní účetní záznamy budou v případě potřeby k dispozici ve
výboru klubu po uzavření kalendářního roku a zpracování účetní uzávěrky na konci března 2023.
Dalším bodem programu bylo shrnutí akcí za sezónu 2022. Pořádali jsme několik větších akcí, jako je
Cryovespa, HrusiceTreffen, cesty na lokální ale i zahraniční srazy (Zel lam See, Regensburg, Trieste
apod.), uspořádali jsme několik tradičních „nightvespingů“ a dalších akcí, jako např. reprezentace klubu
na výstavě veteránů (Retro Garáž). Celkem klub pořádal nebo spolupracoval na více než 30 akcích, což
je za dobu existence klubu zatím nejvíce.
Zároveň Tomáš pozval všechny přítomné na nadcházející akce tento rok:
•
•

Charitativní mikulášská vyjížďka (4. 12.) – detaily budou upřesněny
Tradiční vespa svařák (15. 12.), který pro nás už od roku 2015 pořádá Eva Semeráková

Následovalo vyhlášení „nej“ účastníků akcí, kteří byli ocenění lahví kvalitního prosecca: Pavel Renner
za založení nové tradice akcí Benedictio Vespa, Eva Semeráková za pomoc s pořádáním
„nightvespingů“, Linda Kasha za nejčastější účast na akcích typu „nightvesping“ a Jennifer Parker
v kategorii „cestovatel“ po zahraničních srazech.

PragoVespa
Tradiční akce VCP a největší vespa sraz v ČR letos zaznamenal rekordní úspěch. Zúčastnilo se ho 409
účastníků (čímž jsme překonali rekord o více než 100 jezdců). Dorazil také zatím největší počet
zahraničních účastníků (kromě „tradičních“ zemí třeba z Chorvatska nebo Belgie) a rekordní byly i
příjmy ze srazu. Místo konání se ukázalo jako nedostatečné a na příští rok tedy plánujeme opět změnu:
PragoVespa by se měla konat v prostoru Louka Praha na Praze 5.

Plány na příští sezónu
Opět hodláme pořádat tradiční (a možná opět i nějaké nové) akce. Např.:
•

CryoVespa – 18. února 2023

•
•
•
•
•
•

HrusiceTreffen – 25. března 2023
PragoVespa – 23. – 25. 6. 2023
NightVespingy v průběhu letní sezóny
Účast na srazech ostatních českých klubů
Expedice na zahraniční srazy
a další…

Členský dárek
Po dlouhé době (a naléhání, kdy zase budou praktické nákrčníky) jsme se rozhodli členským dárkem
pro příští rok udělat funkční nákrčník s motivem „závodnické“ šachovnice a logy VCP.

Klubovna
Klubovna v Holešovicích pokračuje. Jejího vedení se ujímá Massimo Canepa, který má v prostoru
zároveň svůj obchod Vespisti Veri. Jako klub jsme se dohodli na pronájmu klubovny za 2000 Kč
měsíčně.

Poděkování
Závěrem své prezentace prezident klubu poděkoval všem přítomným (i nepřítomným) za úspěšnou
sezónu a informoval o kanálech, kterými je možné se ke klubu připojit a pravidelně se dozvídat o
společných akcích – Facebook, Instagram, webové stránky klubu a samozřejmě také při osobních
setkáních.

Volby do Výboru VCP
Členové výboru se volí na 3 roky, v osobních důvodů ale mohou odstoupit kdykoli dříve. Tentokrát jsme
tedy volili 3 členy: Za Matyáše Klímu a Maxmiliána Guhu, kteří se rozhodli ve výboru nepokračovat
z časových důvodů, a za Karolínu Hornovou, které skončilo tříleté volební období, ale rozhodla se
kandidovat znovu.
Volili jsme z celkem 5 řádně přihlášených kandidátů, kterými byli: Karolína Hornová, Linda Kasha, Pavel
Renner, Jiří Samec a Milan Šulc. Kandidáti dostali prostor se krátce představit, čehož všichni využili.
Následovaly vlastní volby. Voleb se účastnili členové osobně přítomní na místě, i prostřednictvím
plných mocí.
Po sečtení hlasů byli oznámeni tři noví členové výboru Vespa Clubu Praha:
•
•
•

Linda Kasha
Pavel Renner
Jiří Samec

Vyhlášením vítězů voleb a poděkováním dosavadním členům výboru byla oficiální část VH ukončena.
Po skončení oficiální části přešlo toto každoroční formálně-neformální setkání členů VCP do volné
zábavy, spojené s konzumací nápojů a pokrmů z rautu. Děkujeme všem přítomným za účast a novému
výboru přejeme hodně elánu a úspěchu při pořádání akcí a doufáme, že si klub udrží svou férovou a
přátelskou atmosféru, do jejíhož vytvoření nejeden z nás investoval mnoho energie i práce podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
Za celý Výbor klubu,
Tomáš Dostál, Maxmilián Guha, Karolína Hornová, Matyáš Klíma a Jan Hudák

