Charlie, z.s.

Táborská 438/51, 140 00 Praha 4

IČ: 22812571

Zápis z 12. Valné hromady
Charlie z.s.
Datum: 3. 11. 2015
Místo: Restaurace U Kotvy, Spálená 87/11, 110 00 Praha
Přítomni: viz prezenční listina
Předsedající: Jakub Kocmánek
Zapsal: Michael Pokorný
Navrhovaný program Valné hromady:
1. Zahájení
a. Volba předsedajícího
b. Volba zapisovatele
c. Volba volební komise
2. Zprávy orgánů
a. Zpráva Prezidenta
b. Zpráva Viceprezidentky
c. Zpráva Tajemníka
d. Zpráva Pokladníka
e. Zprávy členů Výboru a přidružených členů Výboru
f. Zpráva Revizní komise
3. Návrh na změnu stanov
4. Hlasování o složení orgánů
a. Volba Prezidenta
b. Volba Viceprezidenta
c. Volba Tajemníka
d. Volba Pokladníka
e. Volba ostatních členů Výboru
5. Další body, odhlasuje-li jejich zařazení Valná hromada
6. Schválení účetní závěrky

1. Zahájení
1a. Volba předsedajícího
Jakub Kocmánek zahájil Valnou hromadu a vyzval k návrhům kandidátů na funkci předsedajícího
Valné hromady. Navržen byl Jakub Kocmánek. Návrh byl schválen (20-0-0), Jakub Kocmánek byl
zvolen předsedajícím.
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1b. Volba zapisovatele
Na funkci zapisovatele byl navržen Michael Pokorný. Návrh byl schválen (20-0-0).

1c. Volba volební komise
Jako členové volební komise byli navrženi Jan Wintr, Lukáš Hermann a Petr Pávek. Všichni
kandidaturu přijali. Volba volební komise jako celku byla schválena (20-0-0). Volební komise 12.
VH byla zvolena ve složení Jan Wintr, Lukáš Hermann, Petr Pávek (20-0-0).

2. Zprávy orgánů a členů orgánů sdružení
Jakub Kocmánek navrhnul pro urychlení Valné hromady omezit délku projevů kandidátů na volené
funkce na 3 minuty. Návrh byl schválen (19-0-1).

2a. Zpráva Prezidenta
Jan Tříska od poslední Valné hromady rezignoval, protože už nemá dost času. Charlie za volební
období dobře fungovalo, chválí současný Výbor za dobrou přípravu akcí, hlavně v poslední době.
Charlie má mnoho rozjetých projektů, doufá, že budou pokračovat (např. Filmový klub až do února,
předpokládá se pokračování).

2b. Zpráva Viceprezidentky
Nikola Smidovčinová nebyla na Valné hromadě přítomna a na svou funkci dávno rezignovala.

2c. Zpráva Tajemníka
Miroslav Šubrt: Počet členů Charlie se blíží k 80, což je super; za poslední rok nás přibylo ~25. Je
spokojen s prací Výboru a přeje si znovu kandidovat na funkci tajemníka.
Máme prý nějaké problémy s evidencí členů? Tajemník zapomněl rozesílat maily novým členům
Charlie. V technických záležitostech a jejich dokumentaci máme velké nedostatky, na jejichž
odstranění se pracuje.
Kolik máme doživotních členů a jak rychle přibývají? Za poslední rok přibylo ~5. Přibližně 1/5
členů jsou doživotní.
Sledujeme, jestli jsou členové z UK, nebo jiných VŠ? Snad máme aspoň ½ lidí z UK. Miroslav
Šubrt to v evidenci členů spočítá.

2d. Zpráva Pokladníka
Funkce pokladníka nebyla v době konání Valnou hromadou obsazena, poněvadž na poslední VH v
dubnu nebyl zvolen (nebyl žádný kandidát). Odpovědnosti proto převzal Jan Tříska, který podal
zprávu o finančních záležitostech.
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V pokladně je k dnešnímu dni 2804 Kč, dnes přibydou navíc příspěvky od nových/prodloužených
členů. Máme 2 účty. Účet u Reiffeisen banky má stabilně ~900 Kč a stále k němu de facto nemáme
přístup a neumíme ho zrušit (je k tomu potřeba Róbert Furiel). Druhý účet je transparentní u Fio
banky. Nachází se na něm přes 650 000 Kč. Dostali jsme totiž vážně velký grant, ze kterého
budeme čerpat na super projekt Sharing is Caring (stará se o něj Petr Pávek). Před grantem, ze
kterého se bude čerpat účelově, jsme měli našich asi 5800 Kč. Z grantu máme možnost si vzít asi
15 000 Kč na naše vlastní účely, proto jsme z grantu hned po přijetí s klidným svědomím nakoupili
nové propagační předměty (propisky, další typy placek, …).
Doplnění/upřesnění od Petra Pávka: K přístupu k Reiffeisen účtu nestačí Róbert Furiel (už jsme
tam s ním zkusili jít). Reiffeisen banka vyžaduje, abychom se nejdřív zapsali do rejstříku a měli tam
i zapsaný náš statutární orgán. Tohle se musí dát do pořádku do konce roku. Grant je od projektu
Mládež v akci; jedná se o podobnou věc jako Prepare2Share (před 3 roky) – sjezd LGBT aktivistů a
předávání zkušeností.
Rozvedení aktivit: teambuilding aktivity, neformální vzdělávání, vzájemné předávání zkušeností.
Trvá +- týden.

2e. Zprávy členů Výboru a přidružených členů Výboru
Petr Pávek o členství Charlie ve spolcích:
Charlie je členem Proudu. Průnik našich aktivit a Proudu jsou hlavně Duhové semináře (na
středních i základních školách). Tenhle akademický rok se semináře víc rozjíždí, například budou
příspěvky pro lektory. Petr Pávek zve k účasti na seminářích.
Vztah Charlie a Proudu je potřeba upřesnit, a měl by to udělat další Výbor. Současné vedení Proudu
je nakloněno tomu, aby Charlie převzal Duhové semináře pod sebe.
IGLYO: Pořád jsme členy. V poslední době nicméně nikdo nebyl na jejich valné hromadě
(Miroslav Daniel Marek: za 2 týdny bude další VH v Bukurešti). Petr Pávek nemá informace o
našem zapojení. Miroslav Daniel Marek: Máme zřejmě nějaký elektronický členský účet, ale
nevíme, jak se k němu dostat. Róbert Furiel by o tom mohl něco vědět?

Miroslav Daniel Marek o vztazích se Studentskou unií UK:
Miroslav Daniel Marek je tajemník Studentské unie. Jsme braní jako velmi aktivní člen, proto je
snaha nás podpořit. S Petrem Pávkem byl na schůzce o plánovaném Měsíci queer historie (duben
2016). Daniel Steindler za nás možná napíše žádost o jednorázovou finanční podporu od UK.
Podařilo se sehnat nějaké finance – Magdaléna Filková, naše oficiální delegátka v SUUK, podala
žádost, když probíhal Jarmark.
SUUK pořádá Studentský jarmark v Karolinu, Studentský Majáles a řadu dalších akcí, do kterých
se průběžně zapojujeme.
Prý že bude na FF UK Týden diverzity? To dělá Studentská rada FF UK, ne SUUK. SR FF UK
měla teď valnou hromadu a mají spolkové kolegium pro spolky, co působí na FF UK. Naše členství
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bylo schváleno největším počtem hlasů, zatím jsme neschválili. Jako člen spolkového kolegia
volíme část orgánů SR FF UK.
Charlie by si muselo změnit stanovy, aby mohlo být člen jiné právnické osoby. Zatím je to
neformální. Další postup bude záviset na schválení Valnou hromadou v dubnu 2016.
(Daniel Mencl, čerstvý studentský radní na FF UK): Před rokem se měnily stanovy SR. Část volí
spolkové kolegium, část studenti. Členové spolků působících na FF UK jsou delegováni přes
spolky. SR FF UK je právnická osoba, pomáhá studentům. Organizuje např. Týden Jana
Palacha. Vznikla z revolučního spolku v 90. letech.

2f. Zpráva Revizní komise
Zprávu za Revizní komisi přednesl Jakub Kocmánek.
Je nám líto, že se nám nepovedlo zvolit pokladníka, což přetížilo prezidenta. Snad to napravíme.
Nakonec se povedlo vyrobit účetní závěrku, budeme o ní hlasovat teď. Oceňujeme spoustu
programu na podzim a dobře připravené vítací setkání (i když nás Q Café zřejmě nebere dost na to,
aby nám zamluvili celé spodní patro, ale to je život). Spousta akcí je skvělý úspěch, doufáme, že to
bude dál pokračovat.

3. Návrh na změnu stanov
Návrh přednesl Jakub Kocmánek.
Změna spočívá v tom, že by se Výbor volil na listopadové Valné hromadě místo dubnové. Revizní
komise by se volila dál v dubnu. Díky tomu by nemusela být jarní Valná hromada podstatně delší
než podzimní. Další motivace je, že by se pak funkční období ve Valné hromadě krylo
s akademickým rokem, takže by noví členové byli čerství. Revizní komise s návrhem nemá zásadní
problém. Je potřeba změnit několik bodů. Odhlasuje-li se návrh, skončí dneškem funkční období
Výboru a bude se volit nový.
Text návrhu (členům byl předem rozeslán ve zvacím mailu a výtisky byly k dispozici k nahlédnutí):
Ustanovení § 7 odst. 2. se ruší a nahrazuje novým zněním: „Volební období
Prezidenta a Výboru začíná okamžikem jejich volby na Valné hromadě a končí 30.
11. následujícího roku anebo konáním Řádné Valné hromady v zimním semestru,
jestliže se koná dříve. Volební období Revizní komise začíná okamžikem její volby
na Valné hromadě a končí 30. 4. následujícího roku anebo konáním Řádné Valné
hromady v letním semestru, jestliže se koná dříve.“ V ustanovení § 7 odst. 3. se
slova „zimního semestru“ nahrazují slovy „letního semestru“. Ustanovení § 14
odst. 7. se ruší a nahrazuje novým zněním: „Na Řádné Valné hromadě v zimním
semestru se koná volba Prezidenta a ostatních členů Výboru, na Řádné Valné
hromadě v letním semestru se koná volba členů Revizní komise.“ Přijetím této
změny stanov zaniká funkce stávajícího Prezidenta a všech členů Výboru.
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Nevadí nějakému členovi Výboru, že mu tím pádem předčasně skončí mandát? Podle stanov
Výbor stejně zaniká, protože má méně než 4 členy, proto na tom nezáleží (pokladník neexistoval,
viceprezidentka, prezident a člen Výboru Petr Pávek rezignovali).
Bude-li návrh schválen, bude se o pokračování funkčního období Výboru zvoleného dnes hlasovat v
dubnu. Revizní komise zůstane stejná. Další efekt: neúspěšní kandidáti na členství ve
Výboru/vysloužilí členové Výboru nebudou moci přímo přejít do Revizní komise – budou muset
počkat půl roku.

Hlasování
Nikdo nebyl proti veřejnému hlasování, hlasování tedy proběhlo veřejně.
Návrh byl schválen (20-0-1) (od posledního hlasování přišel Miroslav Daniel Marek).
Jakub Kocmánek vyhlásil 6 minut přestávky do 20:44.

4. Hlasování o složení orgánů
4a. Volba Prezidenta
Byl navržen Miroslav Daniel Marek, kandidaturu přijal. Byl navržen Jan Tříska, kandidaturu
nepřijal.

Projev Miroslava Daniela Marka
V Charlie působí již mnoho let a má mnoho zkušeností a přinese kontinuitu.
Podporuje všechny nové členy. Konkrétní program: je potřeba určitě zanést stanovy a statutární
orgán do spolkového rejstříku – vnímá jako povinnost. V prosinci chce opět udělat vánoční večírek,
v dubnu Měsíc queer historie (za Charlie povede Petr Pávek); chce zajišťovat podporu ohledně
grantu, univerzity atd. Spolupráce s SUUK: měly by být další společné projekty, iniciativa nemusí
být nutně od nás. Hoří nám kancelář: jsme prodlouženi do března, budova bude potom v
rekonstrukci. Máme tam poměrně hodně movitého majetku (tyče, stan, atd.) - musíme ho někam
přesunout, nevíme kam. Nový Výbor to musí nějak vyřešit.
Kam chce Charlie dlouhodobě směřovat? Dále mít hodně akcí, víc diverzifikovat abychom neměli
jenom stále akce úterý/čtvrtek. Do února je rozplánovaný Filmový klub. Je k tomu plakát,
zamluvená místnost, atd.
Co třeba nějaké večírky, společenské akce? Např. nějaká klubová věc by mohla přitáhnout jinou
sortu studentů? To mohla. Dlouho jsme to nezkusili, můžeme to zkusit znova.
Jan Tříska poznamenává, že v lednu chce opět zorganizovat chalupu pro Charlie.
Máš nápady, jak zaplnit úterky, ve kterých nebudou speciální akce (např. Filmový klub)?
Miroslav Daniel Marek chce aspoň 1x za měsíc Filmový klub, v dubnu bude Měsíc queer historie.
V ostatních měsících by bylo ideální (jak se domluvil odcházející Výbor) alternovat pravidelné
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setkání s nějakou organizovanou akcí – třeba menších tematických diskuzí. MDM fandí deskohraní,
jako mají v Galibi.
(Patrik Lacina): Pořádali jsme 3 výlety v létě a na podzim, za Charlie bohužel byla účast kolem
nuly. Pokud chceme dále pokračovat s asi 1-2 výlety za měsíc, uvítali bychom návrh, jestli je/není
sobota OK, jestli bychom měli výletit blíž k Praze, …? S KČT Queer jsme už pořádali výlety,
dlouhodobě s nimi spolupracujeme (jednou jsme nicméně měli problém, že kolidovaly 2 akce, co
obě měly naši záštitu). Štěpení je problém. S KČT Queer: i když to byla oficiální akce Charlie, byli
tam občas formální členové Charlie, ale většinou to byli náhodní lidé. Možná to je podobná
skupina, jako chodí na Filmové kluby. Můžeme zkusit víc oslovovat přes Facebook atd. Ad
víkend/lokalita: netuším, víkend je asi lepší.
Charlie byl v průběhu víkendu osloven, jestli se nepřipojí k dopisu České tiskové kanceláři
ohledně misgenderingu (ve článku o transženě, o které mluvili jako o transsexuálovi (psalo
v mužském rodě)). V rámci Charlie bylo hlasování, které dopadlo velmi těsně. Proč jsi hlasoval
proti? Dopis chtěl, aby ČTK zavedla interní pravidla pro psaní. Je to nevhodný zásah. Možná by
bylo lepší udělat nějakou jinou akci, z dikce dopisu to zní jako marginalizace a stigmatizace autora
článku (tváří se to, že autor je hloupý a nepoučený).
(Jan Wintr, člen ČTK): Je několik způsobů, jak komunikovat. Můžeme chtít buď změnit praxi
ČTK, nebo z toho můžeme chtít udělat veřejný skandál. V prvním případě můžeme například
sepsat nějaký text a můžu ho předat generálnímu řediteli ČTK. Ve druhém případě se můžeme
formální cestou obrátit na Radu ČTK.
(Jakub Kocmánek): Ediční standardy nejsou v médiích nic neobvyklého. Nemají nic společného
se svobodou projevu.
(Jan Wintr) Je super, že Patrik nabízí výlety, obecně jsou dobrá aktivita. Měli bychom se radši víc
zamyslet a víc výlety propagovat, než to uzavřít s tím, že máme KČT Queer (zkušenosti z
podobných outdoor akcí z LGBT spolků v Mnichově).
(Jakub Kocmánek) Podobné to je s akcemi, co nesplňují „standard některých o vysoké kultuře“.
Zkušenost z univerzity v Cardiffu a jiného teplého spolku, kde byly v podstatě jenom výlety
do hospod/barů/diskoték. Umí se Charlie diverzifikovat, aby vyhověl všem?
MDM určitě není proti rozšíření platformy a proti výletům. Možná o to jenom není takový zájem
v současném členstvu. Je pro pokračování obojího. Poslední dobou jenom nebyla moc dobrá
komunikace s KČT Queer.
(Jaroslav Bican) Nejdříve chodilo hodně lidí a bylo to v obecném povědomí (newslettery a tak).
Výbor by měl akce víc připomínat. Možná, že to poslední dobou nefunguje jenom kvůli tomu.
Zastání za intelektuálnější aktivity. Misgendering by bylo třeba zajímavé téma na tematickou
diskuzi – evidentně o tom máme různé názory.
(Petr Pávek) Je důležité, aby akce Charlie posouvaly hranici toho, co je norma? (debaty o HIV,
pedofilii, atd.) MDM je velmi pro. Současný názor: je to velmi potřeba. Měli bychom víc otevřít
aktivističtější část Charlie (příklad: demonstrace před ambasádou při OH v Soči atd.)
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(Petr Pávek) Podle Magdy jsou tady samí chlapi. Vnímáš jako problém, že se ženy zapojují méně?
Pokud to jako problém vnímáš, napadá tě nějaké řešení? Gender neovlivňuje zájem o Charlie.
Máme akce, kde jsme různým způsobem vyvážení. Naše propagace a vnější prezentace (kterou
tvoří Magda jako žena) asi není vyloženě mužsky orientovaná. Možná že zájem až takový prostě
není. Na vítacím setkání byly gendery asi tak půl na půl.
(Petr Pávek) Na vítacím setkání ženy byly, tady moc nejsou. Máš taktiku, jak je nalákat?
Organicky a přirozeně. Například Tereza Zvolská a Nikola Smidovčinová se do Výboru dostaly
hlavně, protože byly ženy.
(Michael Pokorný) Proč si to myslíš? Byl dlouhodobě tlak, aby se Výbor diverzifikoval. Měli jsme
hodně lidí, co nechtěli kandidovat. Kandiduje řada lidí, co vlastně neví, do čeho jdou.
(Jan Trnka) Má Charlie jasnou identitu? Vizi, kam směrujeme? Děláme spoustu akcí, ale známí
se občas šli podívat jednou a nepůjdou znova („je to spolek homosexuálních lidí, co sedí u stolu a
mluví“). Je to škoda, že takhle působíme. Vnímáš to jako problém/nesouhlasíš s tím? Máš
představu jak nás prezentovat, abychom přitáhli aktivní členy? (Lidi, co si přijdou popovídat,
nemusí být aktivní v organizaci.) Tohle se hodně změnilo – do „akčního října“ jsme X měsíců měli
jenom schůzky v hospodách, to nebylo úplně dobře. S tím chci bojovat množstvím akcí, propagací,
zvláštními plakáty, …
Máme identitu: queer spolek Univerzity Karlovy, primárně studenti, pedagogové a zaměstnanci.
Děláme edukativní a socializační akce pro studenty. Studenti v aktivističtější části společnosti nás
berou jako relevantní entitu. Máme obrovskou návštěvnost (viz pedofilie).
(Jaroslav Bican) Bylo by fajn to propojovat. Na posezeních v hospodě by mohlo např. zaznít, co
bude příští týden. Tím by se vytvořilo povědomí o identitě, to nám v minulosti trochu chybělo.
Nadchnul mě plakát Magdy. Nosil se na každou akci a plakát tam vždy byl → lidi věděli o akcích,
co budou potom. Když je pár plakátů na stole, spíš to dlouhodobě upoutá, než když je nějaký
proslov nebo něco (za večer se postupně vyměňuje osazenstvo).
(Magdaléna Filková) Ohledně typu – jak vnímáš Charlie? Je to víc skupinka aktivistů, nebo
skupina queer lidí hlavně z Ukčka, co se takhle nějak spolčují? Ptám se, protože by se mi (ad
dopis ČTK) líbilo, kdyby Charlie mělo víc aktivistických aktivit. Chtěl bys nás jako možný
president hlavně sdružovat, nebo sdružovat a posouvat dál? Rozdělím na 2 části. 1. identita:
budeme směs obojího, propojuje se to. Aktivisti, co se aktivizují, mají lepší příležitost rozvinout
studenty. Studenti se budou rozvíjet v něčem, k čemu se jinde nedostanou. 2. aktivismus: Asi rok a
půl zpátky jsme o tom rozhodovali, spíš jsem byl pro demonstrace a tak. Tehdy se jevilo, že děláme
málo akcí dovnitř. Možná se od toho upustilo, to je určitě špatně.

Hlasování
Protože byl jediný kandidát, hlasovalo se napsáním ano/ne/zdržuji se na volební lístek.
Miroslav Daniel Marek byl zvolen Prezidentem Charlie, z.s. (20-0-1).
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4b. Volba Viceprezidenta
Byla navržena Magdaléna Filková, přijala kandidaturu. Byl navržen Miroslav Šubrt, kandidaturu
nepřijal.

Projev Magdalény Filkové
Bude se snažit, aby Charlie zůstalo vidět. Charlie teď díky jejím plakátům/celkové propagaci a
činnosti je hodně vidět, rádi bychom pokračovali. Bude úzce spolupracovat s prezidentem a
Výborem, rychle odpovídat na jakékoliv povinnosti. Ráda by dál podporovala aktivismus.
Máš s podporou aktivismu na mysli nějaké konkrétní akce? Víc diskuzí, debat; pořádně to
zpropagovat než bude nějaká diskuze; možná zahajovat diskuze před diskuzemi, abychom už s
něčím začali. Další akce typu dopisy na ČTK, demonstrace atd.
(Jan Trnka) Pro aktivismus v Charlie je velký potenciál a vlastně není jiná organizace, co má tak
volné ruce. Jsou tady mladí a chytří lidé, co nejsou vázaní (např. sponzory a politikou). Máme
velký prostor, Petr Pávek je zkušený aktivista. Co takhle přiřadit viceprezidence odpovědnost za
aktivismus? (Jakub Kocmánek žádá, aby se příspěvky omezily na otázky, nikoliv podněty k diskuzi.)
Oblíbená barva? Modrá.
Nedostatky za SUUK: nedostavila ses na podstatnou valnou hromadu. Byla zrovna přetížena
(pracovními nabídkami a tak, bylo povinné školení). Do budoucna se bude snažit si více ohlídat,
když bude pod časovým tlakem.
Bereš na sebe odpovědnost za aktivismus? Neměla bych být ta, co to primárně bude dělat, ale
určitě budu aktivizovat.
(Petr Pávek) Máš nějakou taktiku na to, jak aktivizovat ženy do Charlie? Chápu jako problém, že
se z Charlie stává jenom gay spolek. Je na to podle tebe nějaký lék? Na (listopadové) Valné
hromadě jsem byla jenom já a Nikola. Souhlasím s Miroslavem Danielem Markem, že by to mělo
postupovat organicky. Na druhou stranu: je to opravdu problém. Měli bychom být genderově
vyrovnanější. Rychlý nápad: čistě jenom genderově orientované aktivity/party? Nemuselo by to být
košer.

Hlasování
Magdaléna Filková byla zvolena Viceprezidentkou Charlie z.s. (21-0-1) (ve 21:15 dorazil Pavel
Kuča).

4c. Volba Tajemníka
Byl navržen Miroslav Šubrt, který kandidaturu přijal.

Projev Miroslava Šubrta
Informace o členství: 83 členů, z toho 53 z UK (tedy můžeme fungovat dál :). Chce dále spravovat
seznam členů, což ho baví, dělat dál nový web Charlie, spolupořádat filmové kluby pro Charlie.
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(Jaroslav Bican) Líbila se mi debata o HIV. Máš nějaké další náměty na tematické diskuze?
Třeba trans problematika, LGBT práva ve světě atd. Když se domluvíme, případně bych to rád i
moderoval.
(Petr Pávek) Podaří se rozchodit/začít používat Mailchimp? To máš na starosti ty.

Hlasování
Miroslav Šubrt byl zvolen Tajemníkem Charlie z.s. (19-0-3)

4d. Volba Pokladníka
Byl nominován Jan Fiala, kandidaturu přijal.

Projev Jana Fialy
Studuje VŠE, konkrétně finance a účetnictví. Jako pokladník nabízí pečlivou práci s majetkem,
účetnictvím a financemi. Kromě toho ve volném čase překládá anglickou Wikipedii ohledně LGBT
práv (přeložena celá Evropa, jižní Amerika, teď Spojené státy)
(Lukáš Hermann) Pochvala, že do toho konečně jde někdo, kdo to umí. Snad se nezděsí stavu
účetnictví.

Hlasování
Jan Fiala byl zvolen Pokladníkem Charlie z.s. (21-0-1)

4e. Volba ostatních členů Výboru
Volili se další 3 členové Výboru.
Byl navržen Branislav Balogh, přijal kandidaturu. V zastoupení s plnou mocí a písemnou
kandidaturou byl navržen Martin Šachar Elis. Daniel Mencl, Ondřej Vadinský, Dalimil Matoušek
byli navrženi a přijali kandidaturu. Jan Tříska, Pavel Kuča, Michael Pokorný byli navrženi a
kandidaturu nepřijali.

Projev Branislava Balogha
Studuje 1. ročník Bc programu historie na FF UK, doposud žil a vyrůstal na Slovensku.
Organizoval na gymnáziu přednášky a diskuze. Rozhodl se, že by mohl pomoci s organizací a
zúročit zkušenosti, co má. Byl osloven projektem Měsíce queer historie, chtěl by pomáhat s dalšími
aktivitami. Mohl by snad mít dost času věnovat se Charlie a být plnohodnotný členem týmu.
Vidíš přesah Charlie na Slovensko? Měli bychom nějak zasahovat? Vidí možnou spolupráci.
Organizování Měsíce queer historie: uvažovalo se o přesahu na Slovensko. Předávání vzájemných
zkušeností, ne nutně přímo vcházení na Slovensko. Zvaní odborníků sem/tam.
(Miroslav Daniel Marek) Branislav intenzivně pomáhal jako dobrovolník, když byla drobná krize
při grémiu spolků v Karolinu v říjnu – na poslední chvíli nás prezentoval.
Strana 9 z 13

www.charlie.li info@charlie.li

Charlie, z.s.

Táborská 438/51, 140 00 Praha 4

IČ: 22812571

BB poznamenává, že je víc praktický, než politik.
Petr Pávek podporuje kandidaturu, protože je potřeba rozbít mýtus, že jsme „spolek gayů“.
Je důležité posouvat normy? Aby Charlie např. posouval hranice toho, co je tabu v naší
společnosti (pedofilie, HIV, …)?
V rámci komunity na Slovensku pedofilie až takové tabu není. V české komunitě to je zřejmě větší
tabu. Měli bychom ho posouvat. Jako motivaci má lidská práva a osvětu o nich pro běžné lidi.
Běžná společnost se straní LGBT/queer lidí. Je velký potenciál v téhle oblasti být liberálnější.

Projev Martina Šachara Elise (v zastoupení)
Studuje religionistiku, aktivně se podílí ve dvou židovských komunitách a je zaměstnanec jedné
z nich. Rád by byl aktivnější v Charlie. Rád rozšiřuje obzory.
Petr Pávek: Martin se dobře zapojoval do akcí, co byly v říjnu. Je jeden z mála lidí, co se v
poslední době zapojili do organizace.

Projev Dalimila Matouška
Studuje filosofii na FF UK, je z Frýdku-Místku, je v Praze nový (asi měsíc). Dost se opomíjí situace
LGBT na Ostravsku. Většina lidí odtamtud odchází právě do Prahy, tam je stále situace špatná –
většina LGBT lidí se tají nebo jsou vystaveni nadávkám/urážkám.
Představuješ si nějaké působení Charlie mimo Prahu? Určitě. Skrz Petra Pávka by se rád zapojil
do lektorství, vyhlídnul si svoji ZŠ, kde nebyl přístup kantorů příznivý.
Co je podle tebe příčina nepříjemné situace na východě? 1) postkomunismus – většina lidí
s nostalgií vzpomíná na minulý režim. 2) xenofobie – nevadí být gay, vadí chovat se zženštile,
3) nízká úroveň vzdělání; Moravsko-Slezsko jsou hlavně technické obory.
(Jakub Kocmánek) My působíme v Praze, kde je UKčko. Jak chceš s tím skloubit východ? Jak ti
pomůže být člen Charlie? U nás žádná LGBT organizace/hnutí není. Na Ostravsku není nic. Chci
dávat do povědomí, že Praha je tolerantní, zbytek republiky je jenom lhostejný.
Hlavní akce Charlie jsou Duhové semináře. Konektor: konal se v květnu v Ostravě. Byl přijat spíše
negativně, nepochytila se ostravská mentalita. Logos/… stánky byly většinou zanedbány, jenom byl
zájem o filmy a sanitky s HIV testy.
(Jakub Kocmánek) Co budeš tedy dělat pro Charlie? Hlavní zájem je Ostravsko, být člen Výboru
nebude na škodu.
(Petr Pávek) Galibi expandovalo do Liberce. Co takhle expandovat jako UK do Hradce Králové?
Mohl bys vyvolat komunikaci s univerzitami na Ostravsku. Mám kontakty, musí se jenom chtít.
(Jan Fiala) K duhovým seminářům: jak bys navrhnul boj proti protestům proti Duhovým
seminářům? (Zaznamenal je „Výbor na obranu českých práv“ Jany Jochové.) Jak by šly
obhajovat? (nezodpovězeno – není úplně dotaz na kandidáta)
(Petr Pávek) Mělo by Charlie posouvat tabu? Určitě, ale nesouhlasím se vším, jako třeba s tou
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pedofilií. Bohužel špatné zkušenosti z rodiny a okolí, měli bychom od toho dát ruce pryč. Nemůžou
za to, ale bohužel nám tohle téma víc uškodí, než pomůže.
Je potřeba znát názor těch rasistických homofobních postkomunistů. Je potřeba mít člověka, co
je v kontaktu s lidmi, kteří jsou netolerantní.

Projev Daniela Mencla
Známý Magdy ze základky. Student a zaměstnanec FF UK, člen Studentské rady FF UK. Hodně
kontaktu se všemi různými studenty, mnoho přátel z LGBT, co se ještě trochu bojí projevit.
Gratuluje zvoleným a souhlasí s aktivitami. Ad posouvání tabu: má 2 kamarády pedofily, co se bojí
se projevit. Musí se rozdělovat pedofilie na obou stranách.
(Lukáš Hermann) Ad zapojování nových lidí a těch, co se bojí: měli jsme k integraci nováčků
Patrony. Jak si to představuješ? Snažit se více diskutovat. Přednášky, semináře, … Hodně
spolupracuje se SŠ, i tam bychom měli spolupracovat.
Co studuješ a co pracuješ? Budeš stíhat? Jezdíval do ciziny, už se to utlumilo. Studuje historické
vědy, veřejnou správu a spisovou službu. Dělá sekretáře, tedy má zkušenosti s administrativou. Je
rád, že Charlie vstoupil do Spolkového kolegia.
(Jakub Kocmánek) Bude potřeba někam uložit pár věcí. Šlo by to uložit na FF UK.

Projev Ondřeje Vadinského
Doktorand na VŠE (apl. informatika/umělá inteligence). Možná bychom měli pronikat i na jiné
školy (to se asi trochu daří).
Které aktivity Charlie vnímáš jako přínosné? Co by se mohlo zrušit, co by se mělo posílit? Osobně
se líbí diskuzní setkání se zajímavými tématy, není v pozici nic rušit.
Je z diskuzních setkání nějaké téma, kterému by ses chtěl věnovat? Žádné nápady.
Posouvání hranic tabu? Ano, tabu je potřeba posouvat, každý s tím může něco dělat, je to fajn a
skrz spolky se dá prosadit víc.

Hlasování
Na volební lístek je možno napsat jména až 3 kandidátů.
Ondřej Vadinský:
3
Martin Šachar Elis: 10
Dalimil Matoušek: 14
Daniel Mencl:
14
Branislav Balogh:
21
Branislav Balogh, Daniel Mencl a Dalimil Matoušek byli zvoleni členy Výboru Charlie z.s.
Jakub Kocmánek apeluje na i nepřítomné členy, aby zvážili účast na chodu spolku jako přidružení
členové Výboru.
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5. Další body, odhlasuje-li jejich zařazení
Valná hromada
Tento bod byl přesunut za bod 6.

6. Hlasování o schválení účetní závěrky
Dotazy na zastupujícího pokladníka:
Nejasný rozdíl mezi příjmy z grantů a příjmy z darů. V roce 2013 jsme dostali grant, co se
vyčerpal v 2014. Grant z 2015 není v této závěrce zahrnut. Ve výdajích je nákup služeb.
Rozdíl mezi provozními dotacemi a dary? Proč jsou v daném poměru? Granty jsou obsaženy pod
provozními dotacemi. Dary/příspěvky jsou dary a příjem z registračních poplatků na konferenci,
kterou jsme spoluorganizovali v Paříži.
Účetní závěrka byla schválena (22-0-0).

7. Usnesení o odpovědnosti
viceprezidentky za koordinaci aktivismu
Petr Pávek navrhuje zařazení tohoto bodu na program Valné hromady. Zařazení na program bylo
schváleno (20-0-0) (odešli 2 dříve přítomní). Petr Pávek navrhl usnesení: „Valná hromada
pověřuje Magdalénu Filkovou koordinací aktivismu v rámci Charlie po dobu, kdy bude
vykonávat funkci Viceprezidentky.“
Otázka k Magdaléně Filkové: Kde by to šlo posouvat? Mohli bychom být aktivističtější. Doufám,
že se toho zhostím nejen dobře, ale velmi dobře. Diskuze, demonstrace, kontaktování novin, atd.
Bylo by fajn, kdyby členové dávali MF návrhy na aktivismus.
Otázka všeobecně: Měli bychom dělat aktivismus jenom pro nás (LGBT)? Co třeba i něco pro
komunitu, např. pomoct starým babičkám, něco ve smyslu „gayové pomáhají“? Aktivismus pro
jiné menšiny, co ještě nemají takový hlas (etnické menšiny, uprchlíci, …)? Jakub Kocmánek: není
úkol VH definovat, co bude Výbor dělat, to by měl spíš dělat Výbor sám. Když někdo chce dělat
aktivitu, může se stát přidruženým členem nebo dát Výboru podnět. Jednáme teď o bodu, který
zavazuje viceprezidentku.
Ne každý může chodit osobně na Výbory. Bylo by dobré mít od Charlie kontaktní osobu,
například pro organizaci Prague Pride.
(Jakub Kocmánek) Speciální odpovědnost Magdy může být určena i Výborem – není nutné ji
schvalovat na Valné hromadě.
Miroslav Daniel Marek měl dojem, že Magda chce dělat PR a zároveň delegátku v SUUK. Bude
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to stíhat? Jestli ne, upozorní co nejrychleji. Odpovědnost je vykonávat funkce na 100%.
Ke schválení usnesení stačí prostá většina, přítomní jednohlasně souhlasí s veřejným hlasováním.
Návrh byl přijat (12-4-4).
Předsedající Jakub Kocmánek ukončil Valnou hromadu ve 22:53.
Za správnost
Dne _. _. 2015 v Praze

Dne _. _. 2015 v Praze

Zapisovatel:

Předsedající:
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