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                                             Zápis   

          z výroční schůze Společenství vdov a vdovců, z.s. 

 
Datum a místo konání výroční schůze: 

Dne 23.02.2016,  

Zlín, klášterní budova Regina  

 

Hodnotící období: 

Činnost spolku v roce 2015  

Svolavatel:   

Předsedkyně spolku p. Mgr. Alenka Panáková 

 

Přítomni: 

Viz listina přítomných 

 

Program: 

1. Zahájení, modlitba, píseň 

2. Schválení programu výroční schůze 

3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2015 

4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2015 

5. Informace o plánu činnosti spolku v roce 2016 

6. Diskuze a závěr  

 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

 

1. Zahájení schůze 

Schůze byla zahájena modlitbou a písní. Jednání výroční schůze vedl Stanislav Žáček. Přivítal 

přítomné a poděkoval za práci, obětavost a aktivitu na řadě akcí Společenství vdov a vdovců 

v celém roce 2015. 

Do prezenční listiny se zapsalo 30 řádných členů, z celkového počtu 57 registrovaných členů 

Společenství. Výroční schůze byla usnášení schopná.  

 

2. Schválení programu 

O programu informoval zúčastněné S. Žáček. Program výroční schůze byl přítomnými členy 

spolku schválen. 

Usnesení č. 1:  

Přítomní členové spolku schválili navržený program bez dalšího doplnění.  

 

3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2015 

Výroční zprávu o činnosti spolku přednesla předsedkyně spolku, p. Alenka Panáková. 

Detailně informovala o všech aktivitách Společenství, které se uskutečnily během celého 

loňského roku. Připomněla zejména tyto hlavní akce: 

 Velmi náročná byla příprava stanov společenství, která začala už v průběhu roku 2014 

a v dalších měsících se doplňovaly jednotlivé body. Velkým pomocníkem byl Pavel 

Hanke, který od spolupráce s námi bohužel odstoupil. 

 V prosinci r. 2014 následovala ustavující schůze spolku a zvolení požadovaných 

orgánů spolku. 
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 Vydání první publikace pro vdovy - Křížové cesty, autorkou je Alenka Panáková. 

Z prodeje každé knížečky se přispívalo průběžně do pokladny spolku. 

 Požehnání kanceláře spolku a Křížové cesty Mons. Josefem Nuzíkem, dne 5.2.2015. 

 Zároveň jsme obdrželi finanční i věcnou pomoc společenství do začátku činnosti od 

Arcibiskupství Olomouc (částka 10.000 Kč a starší PC a některé církevní dokumenty). 

 Náročné, značně komplikované a složité jednání a vyplňování žádosti spojené 

s registrací společenství u Krajského soudu v Brně. Registrace byla dosažena 7.3.2015 

pod názvem „Společenství vdov a vdovců,z.s.“ 

 Příprava loga společenství grafičkou Kateřinou Mosaznou, příprava a zakoupení 

domény na webové stránky: www.vdovyavdovci.cz. Správcem stránek je pan Josef 

Sukup. 

 Postní duchovní obnovu 26.3.2015 pro nás vedl Mons. Josef Nuzík, které se  

zúčastnilo 72 lidí. 

 Pouť do Mariazell dne 27.5.2015, s duchovním doprovodem P. Jaroslava Nesvatby, 

kněze žijícího ve Vídní a s vedením p. Vítka Pořízka. 

 Duchovní setkání ve Štípě dne 9.6.2015. Hlavním celebrantem byl Královéhradecký 

vikář pro pastoraci a spirituál kněží této diecéze P. Jan Linhart. Jeho přednášku 

s názvem „Když Bůh mlčí“ jsme zaznamenali a posléze nabídli členům. 

 Již po druhé jsme prožili duchovně relaxační týden v Pastoračním domě Velehrad, 

v italských Dolomitech, pod duchovním vedením P. Slawomíra Sulowského, Alenky 

Panákové a Ivo Buráně.  Odjížděli jsme 13.6. 2015. 

 Setkání 8 členů spolku s p. Josefem Pitrunem v Kelči, na společenské a duchovní akci 

1.8.2015. 

 Účast menšího počtu členů na pouti u příležitosti slavnosti Narození Panny Marie ve 

Štípě 8.9.2015. 

 Setkání s p. Marcelou Šimoníkovou v Luhačovicích, při oslavě jejího životního 

jubilea. 

 Zájezd s bohatým programem do Šumperka, kde žijí naši ovdovělí přátelé z Dolomit.  

 Získání účelové dotace ve výši 20.000Kč na nájem kanceláře našeho spolku od SMZ 

 Několik modlitebních čtvrtečních setkání v kapli, kdy jsme chtěli vyprošovat největší 

potřeby církve a světa.  

 Adventní duchovní obnově na Velehradě s P. Antonínem Klaretem Dabrowskim OFM 

o Božím milosrdenství, ve dnech 29.11. – 3.12.2015. 

 Předvánoční setkání s Mons. Josefem Nuzíkem dne 15.12.2015, kde se nás sešlo 96 

účastníků. 

 

Na závěr p. Panáková všem poděkovala za vzájemné projevy pochopení, podpory a pomoci 

na našich nelehkých životních cestách. Každý má co nabídnout a obohatit společně strávené 

chvíle.  

Usnesení č. 2:  

Členové spolku schválili zprávu o činnosti společenství v roce 2015, tak jak byla paní 

Panákovou přednesena. 

 

4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2015. 

Zprávu o hospodaření spolku přednesl p. S. Žáček. Detailně informoval výroční schůzi o 

ekonomických výsledcích činnosti spolku v kapitole náklady i výnosy: 

 Náklady – hlavní nákladovou položkou jsou čerpané služby ve výši 126 237,- Kč. 

Především se jednalo úhradu dopravy do Dolomit, další náklady spojené s touto cestou 

a nájem kanceláře v klášterní budově Regina. 

http://www.vdovyavdovci.cz/


3 
 

 Další významnou položkou byla spotřeba materiálu 56 921,- Kč a osobní náklady ve 

výši 22 250,- Kč. 

 Za rok 2015 jsme čerpali celkem 211 428,- Kč. 

 Výnosy – opět, hlavní příjmovou kapitolou byly ostatní výnosy, kde se promítly 

především příjmy ve výši 180 800,- Kč, spojené s cestou do Dolomit, drobné 

sponzorské dary. 

 Významnější zde byla také účelová dotace na provoz kanceláře spolku ve výši 

20 000,- Kč od SMZ. 

 Celkem jsme přijali 211 428,- Kč. 

 

Hospodaření spolku v roce 2015 bylo vyrovnané. Podrobná výsledovka hospodaření spolku 

v roce 2015 je k dispozici k nahlédnutí každému členu spolku.   

 

Usnesení č. 3:  

Přítomní členové schválili hospodaření společenství. Hlasování: 

PRO: 30  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 

5. Informace o plánu činnosti spolku v roce 2016: 

Informaci podala p. Alenka Panáková: 

 Leden – proběhlo modlitební setkání členů společenství, v kapli klášterního domu 

Regina. 

 Únor – aktuální členská výroční schůze 23.2.2016, spojená s přednáškou „Mongolsko 

– země neznámá“ a násldnou besedou. 

 Březen – jednodenní duchovní obnova v klášterním domě Regina, pod vedením P. 

Mgr. Jana Szkandery. 

 Duben – jednodenní pouť do Kostelního Vydří dne 20.4.2016 s cílem projít Svatou 

bránou, mše sv., návštěva knihkupectví, návštěva muzea v Dačicích a zastávka ve 

Slavonicích. 

 Květen – dvoudenní pouť - Czestochowa, Wadowice, Łagiewniky a Krakow dne 10. a 

11.5.2016, s duchovním doprovodem Mons. Josefa Nuzíka a P. ThDr. Huberta 

Wojcika. 

5. setkání vdov a vdovců ve Štípě 30.5.2016 - P.Vojtěch Kodet O Carm PhD. 

 Červen – cesta do italských Dolomit a pobyt v Pastoračním domě Velehrad ve Sv. 

Martinu ve dnech 11. – 18.6.2016. 

 Červenec a srpen – možnost individuálního rekreačního pobytu na Grúni. Termín a 

bližší informace budou upřesněny později. 

 Září – léčebný pobyt v lázních Nimnica ve Slovenské Republice, ve dnech 23. – 

30.9.2016. 

7. září společná pouť na Velehradě, hlavní celebrant  arcibiskup Jan Graubner, 

přednáška MUDr. Krausové nebo doc. P. Tavela, děkana CMTF.   

 Listopad – adventní duchovní obnova na Sv. Hostýně ve dnech 20. – 23.11.2016. 

Exercitátor  P. Petr Bulvas, delegát pro pastoraci naší arcidiecéze. 

 Prosinec – předvánoční společenské setkání členů v Regině 14.12.2016. 

 Pravidelné modlitební čtvrtky, vždy třetí čtvrtek v měsíci. Pokud bude jiná větší akce, 

setkání se neuskuteční. 

 

6. Diskuse a závěr. 

Členové spolku se v diskusi zabývali především plánem činnosti v roce 2016. Zprávu o 

činnosti a zprávu o hospodaření v roce 2015 schválili. 
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Na závěr p. Alenka Panáková poděkovala všem přítomným za celoroční spolupráci a aktivní 

účast na jednotlivých akcích v roce 2015. Vyslovila naději, že rok 2016 bude ještě 

požehnanější a pro každého přínosnější. Všechny přítomné pozvala k účasti na přednášce 

„Mongolsko – země neznámá“. Jednání bylo ukončeno modlitbou. 

 

Zapsal: Stanislav Žáček 

Dne: 10.3.2016  

Podpis: 

 

Zkontroloval: Marie Dubská 

Dne: 15.3.2016 

Podpis: 

 

Zápis ověřil: Marie Máčalová 
Dne: 15.3.2016  
Podpis: 


