
Valná hromada občanského sdružení Za sebevědomé Tišnovsko   – zápis  

Datum konání: 19. 2. 2012

Přítomni: Z. Dohnálková, F. Dospíšil, L. Floriánová, J. Hrdina, J. Koudelová, K. Krátká, T. Laušman, J. 
Novotná, H. Ondrušková, I. Pálková, H. Pernicová, H. Pernicová (viz prezenční listina)

Host: Kamila Synková

Omluveni: L. Entlerová, S. Maloňová, V. Marečková, B. Navrátilová, M. Rozkošný

Body jednání

1) Budoucnost Ekoporadny Tišnovsko

K. Krátká zahájila valnou hromadu a navrhla jako první bod k jednání budoucnost ekoporadny.
H. Ondrušková informovala o hlavních problémech a možnostech jejich řešení, dále probíhala diskuze 
mezi všemi přítomnými. 

Hlavní body diskuze: 

- Je třeba rozlišovat ekoporadnu jako prostor a ekoporadnu jako instituci (pořadatele akcí pro 
veřejnost). V současnosti je ohroženo obojí, neboť aktuálně není žádná dotace a složité je i 
personální zajištění.

- Minimální režijní náklady na provoz prostoru ekoporadny jsou asi 3, 5 tis. /měsíc. 
V současnosti jsou čerpány z rezerv, po zbytek roku snad z dotace od města Tišnova. 
I. Pálková a H. Ondrušková prověří, na jak dlouhou dobu ještě finanční rezervy vystačí.

- Na úvazek ekoporadce byla podána žádost o dotaci na MŽP, výsledky budou v dubnu, i při 
příznivém výsledku je vysoká pravděpodobnost krácení dotace (malý rozpočet MŽP na dotace 
pro NNO)

- Personální otázka má dvě roviny – část práce (prodej FT v ekoporadně a na trzích) je možno 
zkusit zajistit dobrovolnicky, ale je třeba i koordinátor ekoporadny ve smyslu instituce jako 
takové

- Otázka, zda poradnu udržovat jako poradenský bod, nebo jen kancelář (zázemí pro akce, 
prodej fair trade, knihovnu atd.) a zda jsou prostory opravdu potřeba

- Financování ze strany MŽP a města je nejisté, je třeba hledat další možnosti:

o Myšlenka sdílení prostor s oblastní Charitou – ukazuje se jako problematické, sdílení 

prostor (podnajímání) asi není reálné vzhledem k velikosti prostor a nárokům Charity 
a využívání prostor po přepuštění pronájmu přímo Charitě by bylo nespolehlivé

o Možnost hledání jiných podnájemců (Persefona, Scan atd. ) – sdílení by bylo méně 

problematické, ale zatím není dostatečný zájem 



o Spojení s Informačním centrem Města Tišnova – možnost pravděpodobně až od roku 

2013, je třeba zvážit, co bychom mohli nabídnout a kdo by se toho ujal

o Možnost soustředit se více na založení Místní akční skupiny, byly by pak i další 

možnosti grantů (opět ale personální otázka)

- Závěr: Počkat zatím, až bude jasněji ohledně finančních rezerv a dotace od MŽP. Pokračovat 
v jednání s městem v otázce spojení s Informačním centrem. Poté bude svolána další schůzka 
(na té bude také rozhodnuto o výši členských příspěvků za rok 2012 a o složení Rady 
sdružení). Do té doby zajistit dobrovolnicky alespoň jednou týdně prodej fair trade 
v ekoporadně a později i na trzích. Koordinace se ujme K. Synková, osloví i zájemkyně o 
dobrovolnictví, které reagovaly na inzerát v TN, J. Koudelová také zkusí oslovit další 
dobrovolníky. Dodávka zboží bude zajištěna přes Fair Trade Centrum ze Znojma. Budou 
uspořádány základní akce jako Den Země nebo Férová snídaně. 

2) Současnost a budoucnost Lesního klubu (informovala K. Krátká)

- současné vyhovující prostory je možno používat jen do června, na další školní rok je třeba zajistit 
jiné

- zvažuje se návrat k variantě mít zázemí pouze v  týpí nebo najít nové („kamenné“) prostory

- budou uvolněny prostory RC Studánky, ale pro lesní klub se nehodí (nesouhlas pedagožek LŠ, riziko 
poškození PP Květnice při denním pobytu dětí)

3) Trhy (informovala K. Krátká)

- pořádání trhových slavností předáno MěKS, sdružení spolupracuje při propagaci a dílčí realizaci 
programu

- trhových slavností jsou na rok 2012 naplánovány celkem 4, dále Město Tišnov pořádá  Den Země a 
Václavské hody a naše sdružení jarní a podzimní Bleší trhy

- spolupráce na Dni Země se ujímá za sdružení H. Ondrušková

- otázka konkrétní realizace Bleších trhů

4) Kampaň Obchodní a školicí centrum Trnec

- koordinace F. Dospíšil, předání informací

- cíl: připravit info materiály o praktikách supermarketů

- informace o plánovaném jednání s investorem (J. Koudelová, F. Dospíšil, J. Novotná)

Zapsala:  Hana Pernicová, ověřila: Karolina Krátká


