
Zápis z Valné hromady Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart, 
 

konané dne 24. 11. 2016, Základní škola, Jasanová 2, Brno - Jundrov 

  

Přítomni: viz. Prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Zahájení  

    Pan Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová, předseda Rady Sdružení pro podporu partnerství 

    Brno - Stuttgart, zahájil schůzi a přivítal přítomné členy Rady a členy Sdružení. 

    Následovalo rozdání faktur k platbám ročního příspěvku zástupcům jednotlivých škol. 
 

2. Zpráva o činnosti Sdružení 

    Předseda Sdružení předal slovo panu R. Kudělkovi. 

    Pan Robert Kudělka z Odboru mezinárodních vztahů podal zprávu o Valné hromadě, která 

    proběhla ve Stuttgartu dne 22. 11. 2016. Bývalé vedení Sdružení ve St. odstoupilo, novým  

    předsedou se stává pan Christoph Wagner z Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen, 

    1. zástupce je pan Erhard Hönes z BIL Privatschule, 2. zástupce je Uwe Peleikis z 

    Kaufmännische Schule. Dalším členy jsou: Fritz Sautter – pokladník, paní Bourourou – 

    protokolářka, Dr. Nehr z Ferdinand-Porsche-Gymnasium, pan Pflugfelder a pani Wendling.  
 

     Aktuálně je ve Stuttgartu 37 členů Sdružení. 

    Sdružení přijímá pozvání do Brna na Dny smíření od 18. do 21. 5. 2017. Počet pozvaných  

 členů a jejich ubytování bude upřesněno v lednu 2017.  Program se bude domlouvat. Jistý je 

 termín slavnostního koncertu, který se bude pořádat na Gymnáziu Matyáše Lercha v pátek  

19. 5. 2017.  Druhý koncert bude pravděpodobně uskutečněn na nádvoří Staré radnice. 

 Zároveň byla komentována akce Dny smíření 2016. 

     Pan P. Jeřábek zhodnotil říjnový výjezd naší delegace do Stuttgartu(částečně úspěšný,    

     částečně s organizačními problémy). 

     Dále poprosil zástupce škol, aby podali krátkou písemnou zprávu o svých partnerských 

     školách a akcích, které se uskutečnily. 

      
 

3.  Hospodaření a revizní zpráva za rok 2015  

     Paní Minářová podala zprávu o stavu pokladny -10 893,- Kč a stavu účtu v bance ke dni  

     31. 10. 2016 – 129 153,- Kč. 

     Kontrolu provedla dozorčí rada ve složení J. Brnická, M. Plevová, I. Bayerová. 
 

4.  Spolupráce a budoucnost partnerství 

     Spolky( Sdružení) vedou diskusi o dalších liniích spolupráce v budoucnu. Je nutné  

     kontaktovat brněnské školy, které by měly zájem o navázání další spolupráce. 

     Měl by vzniknout katalog zájemců o spolupráci. Prozatím je v Brně 20 členů Sdružení. 

     Existují školy, které nejsou členy Sdružení, ale mají spolupráci s partnery ve Stuttgartu. 

     Do Sdružení byli přijati 2 noví členové: Diagnostický ústav Veslařská – pí ředitelka Ježková 

     a Gymnázium P. Křížkovského – ředitel Jiří Dittrich. 
 



5.  Úpravy stanov 

     Je nutné udělat úpravy stanov podle nového zákoníku a musí proběhnout registrace u soudu 

     pod novým názvem Spolek místo Sdružení. P. Jeřábek prokonzultuje s právničkou. Musí se 

     odsouhlasit sídlo Spolku. Momentální sídlo je na ZŠ Antonínská. Uvažuje se přemístit sídlo 

     na ZŠ Jasanová, kde se konají valné hromady. Paní Marie Klusoňová přislíbila zjistit, kde  

     a u koho se žádá o souhlas se sídlem. 
 

6. Diskuse 

    V diskusi se hovořilo o korespondenci s partnery ve St. Je nutné udělat seznam členů 

     Sdružení(Spolku) jak  v Brně, tak ve Stuttgartu a uvést mailové adresy a telefonické kontakty. 
 

     Vhodnou osobou pro vedení korespondence s partnery ve Stuttgartu je Milena Kubátová, 

     místopředsedkyně brněnského Sdružení. 
 

     Pan Pavel Žemla z Gymnázia Matyáše Lercha zve na Vánoční koncert, který se koná 

     9. 12. 2016 v Husově sboru.       

      

      

            

      

        
 

   V Brně dne 24. 11. 2016                            zapsala: Hana Naništová  

     
 


