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Zápis z XIV. Valného shromáždění RDMP ze dne 
23. listopadu 2020 

 

Účastníci jednání 
 
Michala Kateřina Rocmanová (předseda RDMP) 
 
Petr Teringl (Pražská krajská rada Asociace TOM, předseda Kontrolní komise RDMP) 
Miroslav Jungwirth (Pražská organizace Pionýra, místopředseda RDMP) 
Hana Rundová (Spolek rodičů Studánka) 
Petr Křivánek (Rada rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.) 
Tomáš Grundza (Ignisio z.s.) 
Martin Pulpán (Děti bez hranic – táborový spolek) 
Jana Soběslavská (Zlatá kotva) 
Miloslav Fuček (Internet mládeži z.s.) 
Otto Vokál (Chmelnický dětský klub, z.s., člen Představenstva RDMP) 
Jakub Fraj (Komunitní centrum Petrklíč, z.s.) 
Jan Dědina (Modré lvíče z.s., člen Kontrolní komise RDMP) 
Ivo Jauris (Vesmír Říčany, z.s., člen Představenstva RDMP) 
 

Omluveni 
Atleti v akci, z.s. 
Rodinný klub Setkávání, z.s. 
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK 
 

Neomluveni 
Děti ven, z.s. 
DoNitra z.s. 
Dva ušáci.cz 
E.V.A. z.s. BENEŠOV 
Jules a Jim z.ú. 
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s. 
Klub DOMINO, Dětská tisková agentura, z.s. 
Kondor – Modřanská trojka 
Malešice v pohybu, z.s. 
M&M Family company z.s. 
Meno Mosso, z.s. 
STTO – Sdružení Turistických a Tábornických Oddílů 
 
 

Hosté 
Jiří Pstružina (Klub Českých Turistů) 
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Program VS RDMP 
 
0) Procedurální otázky a schválení programu 
1) Zpráva o činnosti RDMP a o přijetí nových členů za uplynulý rok 
2) Zpráva Kontrolní komise 
3) Představení kandidátů, způsob volby nového vedení RDMP a Kontrolní komise 
4) Zpráva z Valného shromáždění ČRDM 
5) Zprávy jednotlivých zástupců spolků o činnosti jejich spolků v době koronaviru 
6) Prezentace zajímavé možnosti trávení volného času 
7) Různé 

Zápis z jednání z VS RDMP 
 
Jednání nebylo v 18.00 usnášeníschopné (bylo přítomno 12 zástupců), takže bylo svoláno náhradní VS 
na 18.30. Zde bylo přítomno 12 zástupců. 
 

0) Procedurální otázky a schválení programu 
 
- Jako řídící schůze byl navržen Otto Vokál 
- Zapisovatelem byl navržen Miroslav Jungwirth 
- Ověřovatelem byl navržen Ivo Jauris 
- Program byl navržen dle pozvánky (změny nebyly možné) 
- Miroslav Jungwirth představil mechanismus on-line hlasování  
- Bylo také navrženo zjednodušené hlasování 
 
Padl návrh hlasovat o všech procedurálních bodech najednou, proti čemuž neměl nikdo připomínku. 
(12,0,0) – VS RDMP schvaluje navržené body 

 

1) Zpráva o činnosti RDMP a o přijetí nových členů za uplynulý rok 
 
Předsedkyně RDMP odkázala na zprávu o činnosti RDMP, která byla rozeslána spolu s dalšími 
materiály k VS všem spolkům e-mailem a doplnila ústně informaci o činnosti a o hospodaření RDMP. 
VS RDMP bere na vědomí zprávu o činnosti 
 
Předsedkyně představila a uvítala nové členské spolky, informaci o hlasování o přijetí doplnil 
místopředseda Miroslav Jungwirth. 
VS RDMP bere na vědomí informace o nových spolcích RDMP 
 
Řídící schůze navrhl hlasovat o přijetí nového členského spolku Potichounku (informace o něm – 
přihláška do RDMP, Stanovy a výroční zpráva, šly s předstihem e-mailem všem členům RDMP).  
(12,0,0) – VS RDMP schvaluje spolek Potichounku za člena RDMP 
 

2) Zpráva Kontrolní komise 
 
Předseda kontrolní komise RDMP Petr Teringl promluvil o výstupech z činnosti kontrolní komise, 
zmínil jediný problém, a to neplacení členských příspěvků některými spolky. Představenstvo tyto 
problémy vesměs k datu VS vyřešilo. Poděkoval také představenstvu za jejich práci a konstatoval, že 
v práci představenstva nebyl v uplynulém období shledán žádný problém. 
VS RDMP bere na vědomí zprávu Kontrolní komise RDMP 
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3) Představení kandidátů, způsob volby nového vedení RDMP a Kontrolní komise 
 
Kandidáti na všechny volené funkce se krátce představili. 
 
Navržení kandidáti: 
Michala Kateřina Rocmanová – Předseda RDMP 
Miroslav Jungwirth – Místopředseda RDMP 
Otto Vokál – Člen Představenstva RDMP 
 
Ivo Jauris – Člen Představenstva RDMP 
Jakub Fraj – Člen Představenstva RDMP 
 
Petr Teringl – Člen Kontrolní komise RDMP 
Jan Dědina – Člen Kontrolní komise RDMP 
Samuel Dolejš – Člen Kontrolní komise RDMP 
 
Jelikož nebylo více kandidátů na nejvyšší funkce RDMP, navrhl řídící schůze hlasovat o všech 
navržených kandidátech najednou, proti čemuž neměl nikdo připomínku. 
 
(12,0,0) – VS RDMP schvaluje všechny navržené kandidáty do funkcí RDMP 
 

4) Zpráva z Valného shromáždění ČRDM 
Nově zvolený člen představenstva Jukub Fraj přednesl zprávu z Valného shromáždění ČRDM, kterého 
se jako pověřený zástupce RDMP zúčastnil. Informoval o tom, že Předsedou ČRDM byl zvolen opět 
Aleš Sedláček a do jeho představenstva bylo zvoleno 11 zástupců z malých i velkých spolků. Jako 
zástupce všech krajských rad dětí a mládeže (a KR Vysočina) byl zvolen Jan Burda. Jako zástupce 
RDMP byl na základě nominace představenstvem RDMP zvolen Jakub Fraj. Podrobnější výstupy jsou 
k dispozici na http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-
povede-i-nadale-ales-sedlacek.html  
VS RDMP bere na vědomí zprávu z Valného shromáždění ČRDM 
 

5) Zprávy jednotlivých zástupců spolků o činnosti jejich spolků v době koronaviru 
 
Někteří členové RDMP informovali o činnosti v době koronaviru: 
Miroslav Jungwirth mluvil o on-line schůzkách a hře po Bohnicích: 
https://zare.cz/clanek/dobrodruzstvi-s-rytirem-rudolfem 
Otto Vokál promluvil o hře Chmelnického klubu: http://www.chdk.cz/schuzky 
Jana Soběslavská mluvila o dobrých pocitech z kreativity mladých vedoucích 
Petr Teringl zmínil elektronický turistický závod, kde jsou podobné otázky jako v reálných závodech 
k zodpovězení, viz: www.turistickyzavod.cz 
Martin Půlpán promluvil o dobrých zkušenostech z přechodu na e-learningové školení 
 

6) Prezentace zajímavé možnosti trávení volného času a další náměty na činnost 
 
Host Jiří Pstružina z Klubu Českých Turistů prezentoval možnosti trávení volného času pomocí 
moderních prostředků tzv. elektronickou turistiku spojenou s geocachingem (Geofun.cz). Prezentace 
bude přiložena formou přílohy k tomuto zápisu, další informace jsou zde: https://kct.cz/elektronicka-
turistika 
 

7) Různé 
 
Nikdo nechtěl řešit nic v bodu různé, takže tento bod programu nebyl naplněn. 
 

http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
http://www.adam.cz/clanek-2020110065-52-vs-crdm-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-nadale-ales-sedlacek.html
https://zare.cz/clanek/dobrodruzstvi-s-rytirem-rudolfem
http://www.chdk.cz/schuzky
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.turistickyzavod.cz%2F
https://kct.cz/elektronicka-turistika
https://kct.cz/elektronicka-turistika
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Jednání VS RDMP bylo ukončeno v 19.47 hod. 
 
 
Zápis vyhotovil: Za správnost zápisu odpovídá: 
 
Miroslav Jungwirth Ivo Jauris 
člen Představenstva RDMP ověřovatel zápisu 
 

 
Předsedkyně RDMP: 

 
 
 

Michala Kateřina Rocmanová 
předsedkyně RDMP 


