Krajanský spolek „Čeští krajané v Istanbulu“ se sídlem Istanbul, Turecko

Zápis z Výroční členské schůze spolku konané dne 16.2.2014
1) Zahájení
Schůzi zahájila Ivana Kaçmaz, která uvítala staré i nové členy a nové členy informovala o hlavní náplni
a Stanovách spolku.
Konstatovala, že spolek má aktuálně 18 členů, z toho 10 členů je přítomno (viz prezenční listina) a schůze
je proto usnášeníschopná.
2) Vedení schůze a zapisovatel
Jako vedoucí schůze a kontrolor zápisu byla odsouhlasena Ivana Kaçmaz.
pro: 10, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0
Jako zapisovatel zápisu ze schůze byla odsouhlasena Ivana Peterková.
pro: 10, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0
3) Volba Výkonného výboru a předsedy
Jelikož se jednalo o Výroční členskou schůzi, kde byla jedním z cílů volba nového Výkonného výboru
spolku, byla odsouhlasena volební komise ve složení: Ivana Kaçmaz, Lucie Tungul a Lucie Yakut.
pro: 10, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0
Do Výkonného výboru kandidovali následující krajané, kteří byli následně jednomyslně zvoleni v plné
sestavě: Lucia Hacioğlu, Ivana Kaçmaz, Martin Maryška, Ivana Peterková, Miroslava Stojanová.
pro: 10, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0
Členové Výkonného výboru zvolili předsedkyní spolku Ivanu Peterkovou.
pro: 4, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 1

4) Finance
Ivana Kaçmaz informovala o stavu financí a hospodaření za rok 2013 včetně detailů finančních zdrojů
spolku z MZV, od soukromých dárců a příjmů spolku ze symbolického prodeje knih. Dále informovala
o výhledech na rok 2014.
Proběhla diskuze o vedení účtu a financích spolku. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou finance na
účtu v bance, která výrazně zvýšila poplatky za vedení účtu, bylo konstatováno, že nová předsedkyně
prověří možnosti bank, jelikož převezme finance spolku a bude se starat také o účet, na kterém budou
peníze uloženy.

5) Akce spolku 2013
Byly shrnuty akce spolku, které se konaly v roce 2013.
V rámci hodnocení akcí se řešilo se, kdo bude kompetentní osoba k administraci webových stránek
spolku. Zatím věc zůstala otevřená - hledá se vhodná osoba, která rozumí administraci webových
stránek. Bude rozeslána výzva krajanům.

6) Spolupráce se slovenskými krajany
Proběhla diskuse a jednomyslně bylo schváleno zapojení slovenských krajanů do aktivit spolku, pokud se
bude jednat o aktivity financované z jiných zdrojů než z českého MZV.
Slovenští krajané se budou informovat na slovenském konzulátě o možnostech získávání financí na
projekty ze slovenského MZV či jiného zdroje.
7) Plánované akce spolku 2014
Byly prodiskutovány plánované projekty a akce na rok 2014: Říkánky a zpívánky pro děti 1-3 roky,
výtvarná a rukodělná činnost pro děti 3-6 let, čtení pro děti 6-10 let, Mikuláš, drakiáda, Den dětí (budou
osloveny konzulát o možnost konání na dvoře konzulátu), jazykové rozšíření webových stránek, časopis
Krajánek a možnost jeho tisku a distribuce (navrhovaný projekt pro rok 2015).
Z důvodu zefektivnění organizace a konání schůzek připraví Ivana Kaçmaz dotazník, kde budou osloveni
čeští a slovenští krajané, jak a kde by jim vyhovovaly schůzky ke scházení na dětské akce. Dotazník bude
zpracován do úterý a poslán účastníkům schůze k připomínkování. Krajanům bude rozeslán nejpozději do
pátku s tím, že do konce února se budou shromažďovat odpovědi. Výbor pak dotazník vyhodnotí první
týden v březnu a na základě výsledků se bude postupovat při organizaci schůzek pro děti, jejich zahájení
se plánuje do konce března.
8) Akce pro dospělé
Vzhledem k tomu, že většina akcí je směřována na děti, proběhla debata o možných akcích pro dospělé:
výtvarný workshop, knižní schůzky a nezávislá krajanská posezení, fotosoutěž pro Čechy žijící v Turecku
a Turky žijící v Česku a následná výstava (odměna – voucher/vstupenka na kulturní akci – nutno dále
rozpracovat), dokument o Češích žijících v Turecku (ponecháno jako možnost pro rok 2015).
9) Školení ohledně chování v krizových situacích AKUT
Lucie Yakut navrhuje opakování školení AKUT, které by se nyní mohlo konat pod záštitou slovenského
konzulátu (školení by se konalo ve školicím středisku AKUT v Atasehiru).
Slovenské krajanky, které jsou členkami spolku, prodiskutují tuto možnost na slovenském konzulátu.
Lucie Yakut je pak ochotna celou akci domluvit s organizací AKUT, jelikož vyřizovala i předešlé školení.
Lucie Yakut vede databázi krajanů využitelnou v případě potřebné pomoci v případech různých živelných
pohrom a podobně. K aktualizaci této databáze se opětovně rozešlou a zveřejní výzvy.

10) Prostory
Zejména v souvislosti se schůzkami pro děti proběhla diskuze o možnosti prostor spolku - řeší se různé
možnosti, zatím zůstává téma otevřené.
11) Sponzoři
Řešili se možní sponzoři - Ivana Peterková pracuje na seznamu českých a slovenských firem působících
v Turecku, které by se eventuálně mohly oslovit se žádostí o finanční sponzorský dar nebo o poskytnutí
prostor k akcím pro děti.

Martin Maryška navrhuje využití prostoru k výstavám a podobným akcím, který se nachází blízko
Galatasaray.
Z důvodu prezentace spolku např. také při jednáních o sponzorské dary byl odhlasován tisk vizitek
spolku, jejichž grafická podoba je již zpracována. Jednohlasně schváleno. Tisk vizitek zajistí Ivana
Kaçmaz.
pro: 10, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0
12) Spolupráce se skupinou ČeskoTurecko a podobnými organizacemi
Prodiskutovalo a schválilo se využití nabídky pražského seskupení ČeskoTurecko, které je ochotno
prezentovat spolek a jeho aktivity na svých webových stránkách. Výměnou bylo navrženo prezentovat
tuto skupinu na webu a ve skupině na Facebooku krajanského spolku.
pro: 10, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0
Ivana Kaçmaz současně navrhla rozšíření takovéto spolupráce a prezentace spolku. Ivana Peterková zjistí
další podobné skupiny v Česku a Lucia Hacioğlu na Slovensku.
Dobré by bylo také rozvinout spolupráci s jinými krajanskými spolky z důvodu výměny zkušeností při
řešení problematických otázek jako např. získávání prostor, organizace akcí.
13) Výuka čeština
Proběhla diskuse o výuce češtiny v Istanbulu, jak pro dospělé, tak pro děti krajanů. Ivana Kaçmaz
informovala o Kurzu metodiky výuky českého jazyka pořádaného Domem zahraniční spolupráce.
Dále proběhla diskuse o projektu Česká škola bez hranic a o vyhlídkách spolku na možnost založení
školy v budoucnu.

V Istanbulu dne 16.2.2014
Zapsala: Ivana Peterková
Ověřila: Ivana Kaçmaz
Příloha: prezenční listina

