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Zápis z jednání �lenské sch�ze 

Spolku Ková�i olomouckého kraje 
konané dne 29.06.2019 

v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc – Topolany 

______________________________________________________________________________ 
 
Sch�zi svolal dne 27.05.2019 místop�edseda p�edstavenstva Stanislav P�ikryl obvyklým 
zp�sobem. 

Pozvánka na �lenskou sch�zi tvo�í p�ílohu �. 1 tohoto zápisu. 

P�ítomní �lenové p�edstavenstva: Stanislav P�ikryl, Bronislav Kozák 

Omluvení �lenové p�edstavenstva: Ji�í Ba�a 

Nep�ítomní �lenové p�edstavenstva: ------------ 

P�ítomní �lenové: viz. Prezen�ní listina 

Hosté: ------------ 

Prezen�ní listina tvo�í p�ílohu �. 2 tohoto zápisu. 

Program 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba p�edsedajícího sch�ze, ov��ovatel� a 
zapisovatele zápisu. 

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, p�ípadné návrhy �len� na dopln�ní programu. 

3. Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019: 

a) Projekt 

b) Ková�i 

c) Doprovodný program 

d) Reklama 

e) Materiální zabezpe�ení 

f) Dotace / sponzo�i 

g) Technické zajišt�ní 

h) Ubytování host� 

i) Jídlo 

j) Vyú�tování FORTelu – zpráva pokladníka 

k) Aukce stolu 

P�estávka 15 min. 

4. P�ísp�vek Petra N�m�anského týkající se jeho výhrad k �innosti p�edsedy spolku Ji�ího Ba�i 
v návaznosti na jeho p�ísp�vky publikované na interních Facebookových stránkách spolku 
„Tajná skupina“. 

5. Diskuze k p�ísp�vk�m Petra N�m�anského (viz bod 4 programu). 

P�estávka 15 min. 

6. Hlasování o odvolání p�edsedy spolku Ji�ího Ba�i, navrhovatel: Petr N�m�anský. 

7. V p�ípad� odvolání p�edsedy spolku �lenskou sch�zí bude následovat návrh nového složení 
p�edstavenstva a ihned poté prob�hnou nové volby do orgán� p�edstavenstva. 
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P�estávka 15 min. 

8. Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku. 

9. Volba �len� Kontrolního výboru z navržených kandidát�. 

10. P�íprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15. - 17. 05. 2020 (15.05.2020 - 
Noc muzeí). 

11. Hlasování o p�ijetí nového �lena D.B. z �eského T�šína. P�ihláška podána elektronicky 
23. 05. 2019. 

12. Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi �leny spolku. 

13. Diskuze, záv�r. 

Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba p�edsedajícího sch�ze, ov��ovatel� a 
zapisovatele zápisu. 

Místop�edseda Stanislav P�ikryl zahájil jednání v 15:30 hod. na úvod p�ivítal p�ítomné �leny. 
Konstatoval, že na jednání je p�ítomno 10 �len� z 15 a �lenská sch�ze je tedy jako nejvyšší orgán 
spolku usnášeníschopná. 

Bronislav Kozák nahrnul za p�edsedajícího �lenské sch�ze místop�edsedu Stanislava P�ikryla 

Hlasování �. 1 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

Dále místop�edseda Stanislav P�ikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele pr�b�hu jednání a 
Bronislava Kozáka a Josefa Šestáka jako ov��ovatele zápisu. 

Hlasování �. 2 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

Ad 2) Odsouhlasení navrhovaného programu, p�ípadné návrhy �len� na dopln�ní programu. 

Návrh Bronislava Kozáka na dopln�ní programu o bod 14, Seznámení se s p�ísp�vkem ke 
�lenské sch�zi od Ji�ího Ba�i, který byl rozeslán e-mailem �len�m spolku ková�i Olomouckého 
kraje (dále jen „KOK“) 26. 06. 2019 v 01:46. 

Hlasování �. 3 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

Návrh Bronislava Kozáka na dopln�ní programu o bod 15, Neplati�i �lenských p�ísp�vk� 

Hlasování �. 4 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 
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Návrh Petra N�m�anského dopln�ní programu o bod 16 Návrh Petra N�m�anského na 
vylou�ení Ji�ího Ba�i ze spolku. Bude projednáno po bodu 5 

Hlasování �. 5 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

Bronislav Kozák a Jaroslav Straka p�edložili body do diskuze, které byly také zve�ejn�ny od 
25.06.2019 v 21:51 na interní Facebookové stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“ 

Ad 3) Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019 

a) Projekt 

Stanislav P�ikryl a Bronislav Kozák pod�kovali Vít�zslavu Bob�íkovi za jeho návrh a vedení týmu 
ková�� p�i realizaci jídelního stolu, dále pod�kovali Milanu Stawaritschovi za jeho návrh a vedení 
týmu ková�� p�i realizaci Karlova k�íže. 

b) Ková�i 

Petr N�m�anský kritizoval jednání Ji�ího Ba�i ve v�ci zamítnutí ú�asti O. Ž. na Olomouckém 
FORTelu 2019. D�vody uvede v bodu 4 programu. 

P�ítomní �lenové vyslovili nesouhlas s tím, že Ji�í Ba�a odmítl ú�ast Štefana Rož�áka na 
Olomouckém FORTelu 2019. 

Nedostate�ný po�et ková�� na projektech. 

c) Doprovodný program 

Bez p�ipomínek 

d) Reklama 

Pod�kování Jaroslavu Strakovi za perfektní propagaci Olomouckého FORTelu 2019. 

e) Materiální zabezpe�ení 

Pod�kování Bronislavu Kozákovi za technické zabezpe�ení materiálu a uhlí. 

Pod�kování Jarmile Stawaritschové za pomoc p�i p�íprav� a zajišt�ní hasi�� a doprovodného 
programu. 

f) Dotace / sponzo�i 

Pod�kování Bronislavu Kozákovi za vy�ízení dotace od Statutárního m�sta Olomouc (dále jen 
„SMOl"). 

g) Technické zajišt�ní 

Nezajišt�ní pitné vody pro návšt�vníky 

h) Ubytování host� 

Ji�í Ba�a neza�ídil v�as ubytování na Fortu XII. pro zahrani�ní ú�astníky 

i) Jídlo 

Bez p�ipomínek 

j) Vyú�tování FORTelu – zpráva pokladníka 

P�ítomní �lenové se seznámili s vyú�továním Olomouckého FORTelu, které p�ednesl pokladník 
Bronislav Kozák 



 4 

Hlasování �. 6 

Zpráva pokladníka byla p�ijata bez výhrad 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Zpráva byla p�ijata  

k) Aukce stolu 

Bez p�ipomínek 

V 17:30 hod. se dostavil František Kaláb 

Po�et p�ítomných �len� se zvýšil na 11 

Ad 4) P�ísp�vek Petra N�m�anského týkající se jeho výhrad k �innosti p�edsedy spolku 
Ji�ího Ba�i, který navázal  na p�ísp�vky Ji�ího Ba�i publikované na interních Facebookových 
stránkách spolku „Tajná skupina“ - „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

Petr N�m�anský p�ednesl zd�vodn�ní jeho výhrad k �innosti p�edsedy spolku Ji�ího Ba�i a dále 
d�vody k vylou�ení Ji�ího Bati ze spolku. Poukazoval p�evážn� na morální aspekty. 

a) P�es rozhodnutí �len� na �lenské sch�zi 22.02.2019 nadále prosazoval u Jaroslava Straky 
uvedení loga Ková�ského spole�enstva na plakátech Olomouckého FORTelu a 
zakomponování do hlavní grafiky plakátu. Když ve�ejn� neusp�l, snažil se osobní 
komunikací i nadále prosadit sv�j zám�r. Když Jaroslav Straka nevyhov�l, jeho soukromým 
požadavk�m, za�al p�ipomínkovat a neustále neodborn� zasahovat do grafického návrhu 
tri�ek. Aby toto šikanování bylo zastaveno, musel Petr N�m�anský založit novou tajnou 
Facebookovou stránku „KOK - �lenové a zainteresovaní“ pouze pro �leny, bez p�ítomností 
ne�len� KOK, kte�í na p�vodní stránce sloužili p�edevším jako podporovatelé Ji�ího Ba�i. 

b) Poukázal na odchod O.Ž. ze spolku po 1. ro�níku Olomouckého FORTelu kv�li Ji�ímu 
Ba�ovi. O.Ž. vadil laxní p�ístup Ji�ího Ba�i k p�íprav� a organizaci této akce, jež byl vedený 
Ji�ím Ba�ou. 

Letos požádal O.Ž. telefonicky Ji�ího Ba�u, zda by se mohl ú�astnit letošního Olomouckého 
FORTelu s vlastním vybavením. Ji�í Ba�a jeho žádost zamítl s od�vodn�ním, že ková�� je 
dost i když reáln� bylo ková�� málo a kvóty na po�et ková�� nebyli spln�ny. 

V souvislosti s tímto vyšlo najevo ve�ejné prohlášení Ji�ího Ba�i z tajné sekce pro �leny 
„KOK - �lenové a zainteresovaní“, že „ková�i se vždy dohodnou a pouze neková�i d�lají 
problémy“. Na toto ve�ejné prohlášení Petr N�m�anský reagoval, že jeden ze zakládajících 
�len� KOK odešel se spolku kv�li zajišt�ní a vedení spolku Ji�ím Ba�ou, hned po první akci. 
Kdyby se O.Ž ú�astnil letošího kování na Fortelu, dozv�d�li by se noví �lenové spolku 
KOK, že Ji�í Ba�a nepravdiv� informoval o tom, že ková�i se vždy domluví, což nebylo pro 
Ji�ího Ba�u akceptovatelné. Proto Ji�í Ba�a zamítl, bez pat�i�ného mandátu, ú�ast O.Ž. na 
této akci, což mimo jiné vedlo k nespln�ní ková�ských kvót.  

Petr N�m�anský navrhl zaslat písemnou omluvu a od�vodn�ní O.Ž. za toto 
neakceptovatelné chování Ji�ího Ba�i a poškození dobrého jména KOK. 

d) Petr N�m�anský nabídl spolku, že jako sponzor zap�j�í na Olomoucký FORTel vlastní 
buchar, který k tomuto ú�elu zakoupil. 

Místo vy�ešení technického problému s umíst�ním tohoto bucharu na Olomouckém 
FORTelu, hledal Ji�í Ba�a bez v�domí majitele bucharu jeho trvalé umíst�ní a využití na 
Fortu XVII. 

Ji�í Ba�a poté p�esv�d�oval �leny, že využití bucharu na Olomouckém FORTelu bylo na 
�lenské sch�zi zamítnuto a že použití bucharu není pot�ebné na této akci. Když s tímto 
prohlášením neusp�l, hledal všemožné d�vody, pro� buchar není možné na FORTelu 
použít. 
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Skute�ností je, že �lenská sch�ze nezamítla využití bucharu, ale jeho po�ízení (nákup) z 
finan�ních d�vod�. 

e) Petr N�m�anský p�edstavil na lo�ském Olomouckém FORTelu �len�m spolku své 
p�ipravované modely ková�ský kladiv, na které nabídl zdarma umístit logo KOK, jako jistou 
formu reklamy spolku. 

Na základ� této informace se Ji�í Ba�a pozd�ji dotázal Petra N�m�anského, kolik procent z 
prodeje kladiv (za logo KOK na kladivech) bude odvád�t do pokladny KOK, aniž by se Ji�í 
Ba�a a nebo KOK na výrob� t�chto kladiv jakkoli podíleli. Ji�í Ba�a posléze nedokázal 
od�vodnit sv�j dotaz, na jakém základ� požadoval procenta z prodeje výrobk� Petra 
N�m�anského. Své chování od�vodnil slovy „Já nevím". 

Petr N�m�anský také kritizoval Ji�ího Ba�u za to, že doposud neinformoval �leny o stavu 
uhlí a koksu, které je u Ji�ího Bati uskladn�no. Petr N�m�anský odhaduje, že z lo�ského 
ro�níku zbylo cca 20-25 pytl� po 20 kg, které Ji�í Ba�a uskladnil u sebe na kovárn� (Petr 
N�m�anský je osobn� odvážel k Ji�ímu Ba�ovi). Z tohoto množství Ji�í Ba�a vydal Titusi 
Angyalovi na dokovnou lavi�ky 6,5 pytle (potvrzeno Titusem Angyalem) o kterých tvrdil že 
to je zbytek z FORtelu. Petr N�m�anský vznesl dotaz jakým zp�sobem Ji�í Ba�a naložil ze 
zbývajícími 14-19 pytli uhlí, které Ji�í Ba�a m�l ve své úschov� a zda Ji�í Ba�a toto uhlí 
nezpronev��il ke vlastnímu obohacení na úkor KOK. 

Z letošního ro�níku zbylo cca 20 pytl� koksu po 20 kg, které Ji�í Ba�a odvezl op�t do své 
kovárny. 

Ji�í Ba�a po akci sd�lil Bronislavu Kozákovi, že si tento koks hodlá odkoupit Federico 
Tornieri. Na základ� tohoto požadavku mu Bronislav Kozák sd�lil prodejní cenu v K� i EUR. 

Do dnešního dne, ale nikomu nesd�lil, zda je tento koks prodaný nebo mu z�stal 
uskladn�ný na kovárn�. 

f) Petr N�m�anský, vznesl od�vodn�né podez�ení z možného korup�ního jednání Ji�ího Ba�i 
na úkor spolku KOK z prodeje kované lavi�ky, vykované na 2 ro�níku Olomouckého 
FORTelu, dlouhodobému zákazníku Ji�ího Ba�i. Tato lavi�ka byla prodána za zlomek její 
reálné ceny. Tento prodej dohodl Ji�í Ba�a. 

g) Petr N�m�anský poukázal na fakt, že letošní kovaný st�l m�l být po dohod� s �ástí vedení 
spolku, prodán jednomu z �len� KOK. Ji�í Ba�a byl o tomto zám�ru informován a posléze 
ve�ejn� lhal o tom, že by v�d�l, že se má st�l kovat pro �lena KOK a ve�ejn� požadoval 
prodej formou aukce. Posléze informoval zbytek vedení spolku, že na tento st�l má již 
svého kupce a snažil se zpochybnit výsledek ve�ejné aukce, neb tento �lov�k se této aukce 
nezú�astnil, z�ejm� z d�vodu vysoké po�áte�ní vyvolávací ceny. 

h) Petr N�m�anský, požádal o informaci Bronislava Kozáka, jestli p�edseda spolku Ji�í Ba�a 
zaplatil �lenský p�ísp�vek za rok 2019 a pokud nezaplatil, zdali a kolikrát byl Ji�í Ba�a 
vyzván k uhrazení tohoto �lenského p�ísp�vku. Bronislav Kozák informoval �leny KOK, že 
p�edseda spolku Ji�í Ba�a, nemá do dnešního dne zaplacený �lenský p�ísp�vek, i když ho 
již dvakrát písemn� žádal o uhrazení. 

Petr N�m�anský na základ� t�chto informací požádal �leny, aby se vyjád�ili, jak je možné, 
že p�edseda spolku nemá zaplacený p�ísp�vek a všichni ostatní ho zaplacen mají, p�i�emž 
je logické, že p�edseda spolku by m�l jít ve všem p�íkladem. 

i) Petr N�m�anský upozornil �leny, že na základ� své osobní zkušenosti s Ji�ím Ba�ou, zde 
existuje možnost, že by jako �adový �len spolku mohl bez mandátu nadále jednat za 
spolek. 

V tomto bodu Bronislav Kozák také od�vodnil �lenské sch�zi své oznámení a p�ípadnou rezignaci. 

Zd�vodn�ní tvo�í p�ílohu �. 5 tohoto zápisu 
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Ad 5) Diskuze k p�ísp�vk�m Petra N�m�anského (viz bod 4 programu) 

Prob�hla diskuze k p�ísp�vku Petra N�m�anského 

Ad 16) Návrh Petra N�m�anského na vylou�ení Ji�ího Ba�i ze spolku 

Petr N�m�anský navrhuje v souladu s § 237 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, vylou�it Ji�ího Ba�u z KOK za soustavné zanedbávání �lenských 
povinností, které jsou stanovené v �l. III odst. 6 stanov, zejména pak v písm. c) a d) a za 
soustavné ohrožování pln�ní poslání spolku. Ke konkrétním pochybením Ji�ího Bati viz bod 4 a 
p�íloha �. 5 tohoto zápisu. 

Hlasování �. 7 

Vylou�ení Ji�ího Ba�i ze spolku 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Nep�ítomen: 0 

�lenská sch�ze vylou�ila Ji�ího Ba�u ze spolku Ková�i Olomouckého Kraje 

Ad 6) Hlasování o odvolání �lena p�edstavenstva, p�edsedy spolku Ji�ího Ba�i, navrhovatel: 
Petr N�m�anský 

Hlasování �. 8 

Odvolání p�edsedy p�edstavenstva Ji�ího Ba�i 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

P�edseda p�edstavenstva spolku Ji�í Ba�a byl �lenskou sch�zi odvolán 

Ad 7) V p�ípad� odvolání p�edsedy spolku �lenskou sch�zí bude následovat návrh nového 
složení p�edstavenstva a ihned poté prob�hnou nové volby do orgán� p�edstavenstva. 
Petr N�m�anský p�ednesl návrh na složení nového p�edstavenstva: 

P�edseda p�edstavenstva: Stanislav P�ikryl 

Místop�edseda p�edstavenstva: Jaroslav Straka 

Pokladník p�edstavenstva: Bronislav Kozák 

Hlasování �. 9 

Návrh na složení nového p�edstavenstva 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

Následovala volba navržených kandidát� do nového p�edstavenstva spolku 

Hlasování �. 10 

P�edseda p�edstavenstva: Stanislav P�ikryl 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Stanislav P�ikryl) 

Nep�ítomen: 0 

Novým p�edsedou p�edstavenstva byl zvolen Stanislav P�ikryl 

Hlasování �. 11 

Místop�edseda p�edstavenstva: Jaroslav Straka 
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Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka) 

Nep�ítomen: 0 

Novým místop�edsedou p�edstavenstva byl zvolen Jaroslav Straka 

Hlasování �. 12 

Pokladník p�edstavenstva: Bronislav Kozák 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák) 

Nep�ítomen: 0 

Pokladníkem p�edstavenstva byl zvolen Bronislav Kozák 

Ad 8) Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku 

Bronislav Kozák informoval �leny, že doposud (od 23.03.2018) nebyl zvolen Kontrolní výbor.  

Na základ� zákona �. 89/2012 Sb., § 262, odst. 1 musí mít Kontrolní výbor (Kontrolní komise) 
alespo� t�i �leny.  

Pracovní nápl� kontrolního výboru vyplývá z § 263 

Kontrolní orgán dohlíží, jsou-li záležitosti spolku �ádn� vedeny a vykonává-li spolek �innost v 
souladu se stanovami a právními p�edpisy, nesv��í-li jí stanovy další p�sobnost. Zjistí-li kontrolní 
orgán nedostatky, upozorní na n� statutární orgán, jakož i další orgány ur�ené stanovami. 

Bronislav Kozák vyzval p�ítomné k navržení kandidát�. 

�lenská sch�ze navrhla tyto kandidáty: 

1. Petr N�m�anský 

2. Aleš Jakubec 

3. Vít�zslav Bob�ík 

Ad 9) Volba navržených kandidát� do Kontrolního výboru 

Hlasování �. 13 

�len kontrolního výboru Petr N�m�anský 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Petr N�m�anský) 

Nep�ítomen: 0 

�lenem kontrolního výboru byl zvolen Petr N�m�anský 

Hlasování �. 14 

�len kontrolního výboru Aleš Jakubec 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Aleš Jakubec) 

Nep�ítomen: 0 

�lenem kontrolního výboru byl zvolen Aleš Jakubec 

Hlasování �. 15 

�len kontrolního výboru Vít�zslav Bob�ík 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Vít�zslav Bob�ík) 

Nep�ítomen: 0 

�lenem kontrolního výboru byl zvolen Vít�zslav Bob�ík 



 8 

Ad 10) P�íprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15. - 17.05.2020 
(15.05.2020 - Noc muzeí) 

Termín Olomouckého FORTelu 2020 je stanoven 15 - 17.05.2020 
Podmínkou termínu je soub�žnost s Nocí muzeí po�ádané SMOl. 
Pokud dojde ze strany SMOl ke zm�n� termínu Nocí muzeí, termín Olomouckého FORTelu se 
p�izp�sobí zm�n� termínu. 

Hlasování �. 16 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

P�ítomní �lenové spolku se dohodli, že si rozd�lí jednotlivé úkoly dle „Plán úkol� - Olomoucký 
FORTel 2020“ do Hefaistonu 2019. Plán úkol� bude dostupný na neve�ejné internetové stránce. 
URL stránky bude zve�ejn�na na interní Facebookové stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

Bronislav Kozák a Jaroslav Straka navrhli Kování na zakázku na FORTelu 

To znamená: 

- na Facebook a webové stránky vyv�sit p�ísp�vek s nabídkou této možnosti s tím, že návrhy 
se budou p�ijímat cca do konce �íjna  

- na lednové sch�zi bychom vybrali, co by se konkrétn� d�lalo a za kolik. 
- se zájemcem by se následn� sepsala Smlouva o dílo a vyinkasovala záloha min. 70% 

z kone�né ceny 
- zájemce by mohl na FORTelu sledovat zdarma výrobu + by pro n�j bylo zajišt�no i 

ob�erstvení na FORTelu po dobu všech dn� jeho konání. 

�lenská sch�ze pov��ila Bronislava Kozáka a Jaroslava Straku, aby vypracovali detailní návrh a 
ten p�edložili na interní Facebookovou stránku „KOK - �lenové a zainteresovaní ke schválení. 

Ad 11) Hlasování o p�ijetí nového �lena D.B. z �eského T�šína. P�ihláška podána elektronicky 
23.05.2019 

Bronislav Kozák seznámil p�ítomné s elektronickou komunikací s D.B. z �eského T�šína, která se 
týkala jeho p�ípadného vstupu do KOK. Tato komunikace byla také zve�ejn�na na interní, tajné 
Facebookové stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“ dne 07.06.2019 ve 22:48. P�edstavenstvo 
odmítlo samo o této žádosti rozhodnout, proto nechalo rozhodnutí na �lenské sch�zi. 

Hlasování �. 17 

P�ijmout D.B. za �lena spolku 

Pro: 0 Proti: 10 Zdržel se: 1 

Nep�ítomen: 0 

D.B. nebyl p�ijat 

Ad 12) Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi �leny spolku. 

Návrh Stanislava P�ikryla. 

Komunikace mezi �leny spolku bude probíhat na interní Facebookové stránce (tajná, uzav�ená 
skupina) „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

Hlasování �. 18 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 
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Ad 14) Seznámení se s p�ísp�vkem ke sch�zi od Ji�ího Ba�i, který byl rozeslán e-mailem 
�len�m KOK 26.06.2019 01:46. 

�lenská sch�ze bere na v�domí „P�ísp�vek ke sch�zi“ od Ji�ího Ba�i, který byl rozeslán e-mailem 
�len�m KOK 26.06.2019 01:46. P�ísp�vek ke sch�zi tvo�í p�ílohu �. 3 tohoto zápisu. 

Ad 15) Neplati�i �lenských p�ísp�vk�  

�lenský p�ísp�vek za rok 2019 doposud nezaplatil pouze Ji�í Ba�a 

- Informace o nezaplacení odeslána na e-mail 27.3.2019 23:09 (bez odpov�di) 
- Upomínka odeslána na e-mail 17.4.2019 21:27 (bez odpov�di) 

e-maily tvo�í p�ílohu �. 4 tohoto zápisu 

Bronislav Kozák navrhnul �ešení pro neplati�e �lenských p�ísp�vk� pro další období. 

Do e-mailu „�lenský p�ísp�vek KOK – upomínka – výzva k platb�“ odeslanému neplati�i p�ísp�vku 
p�idat informaci dle zákona �. 89/2012 Sb., § 238  

„Neur�í-li stanovy jinak, zanikne �lenství, pokud �len nezaplatí �lenský p�ísp�vek ani v p�im��ené 
lh�t� ur�ené spolkem dodate�n� ve výzv� k zaplacení, a�koli byl na tento následek ve výzv� 
upozorn�n.“ 

„Vyzývám T� k úhrad� �lenského p�ísp�vku, který uhra� do 30 dn� od odeslání této upomínky na 
ú�et spolku. 

Pokud tak neu�iníš v této lh�t�, zaniká tvoje �lenství ve spolku KOK.“ 

Hlasování �. 19 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat 

V d�sledku vylou�ení a odvolání p�edsedy p�edstavenstva Ji�ího Ba�i vznikla okamžitá pot�eba 
�ešit nové sídlo spolku. Z tohoto d�vodu se �lenská sch�ze rozhodla doplnit program o bod 17 
Zm�na sídla spolku 

Ad 17) Zm�na sídla spolku 

Jaroslav Straka navrhl zm�nu �l. I odst. 2 stanov KOK ve zn�ní: „Sídlo spolku: Na Vyhlídce 
286/5, 779 00 Olomouc – Ne�edín.“  

Hlasování �. 20 

Zm�na stanov KOK ve zn�ní: Sídlo spolku: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc – 
Ne�edín. 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Nep�ítomen: 0 

Návrh byl p�ijat  

Ad 13) Diskuze 

a) Revize dokument� a p�ihlášek spolku 

Po p�evzetí veškerých dokument� spolku od Ji�ího Ba�i na základ� p�edávacího protokolu provede 
Bronislav Kozák s Jaroslavem Strakou a jedním ze �len� Kontrolního výboru jejich kontrolu. 

b) „Sm�rnice“ o zp�sobu a míst� archivace doklad� + nahlížení do doklad� �leny, dle GDPR 

Bronislav Kozák vypracuje sm�rnici k této problematice a její návrh p�edloží k odsouhlasení na 
interní Facebookové stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 
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c) Úprava loga KOK grafikem (profi grafika p�i zachování sou�asného tvaru/vzhledu 
(Barevné / šedé / �B provedení) 

Jaroslav Straka zajistí vypracování návrhu grafikem, který p�edloží k odsouhlasení na interní 
Facebookové stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

d) Z�ízení galerie na Fortu XII. – p�i minimálních nákladech pro ob� strany 

S návrhem souhlasí všichni p�ítomní.  

Stanislav P�ikryl a Bronislav Kozák zajistí návrh konkrétních podmínek a prostoru galerie po 
jednání s majiteli Fortu. 

e) Téma tvorby na p�íštím FORTelu – sv�tlo/lustr do galerie 

S návrhem souhlasí všichni p�ítomní.  

Do konce �íjna 2019 mohou �lenové p�edložit sv�j grafický návrh (skicu) na interní Facebookové 
stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

f) Podzimní kování na Fortu – konec zá�í / �íjen – (1 výhe�) výroba n��eho drobného pro 
Fort s reklamou pro návšt�vníky, bez vstupného (styl narozeninového kování). M�žeme si 
uva�it guláš apod. 

S návrhem souhlasí všichni p�ítomní.  

P�esný termín bude zve�ejn�n na interní Facebookové stránce „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

g) Domluva s Fortem – prostor pro uskladn�ní uhlí a jiných drobných v�cí 

Stanislav P�ikryl projedná s majiteli Fortu. 

h) Dotace kraj – probrání možností (Bronislav Kozák) 

Bronislav Kozák zjistí podrobn�jší informace o „Individuální žádosti o dotaci pro rok 2019“. Dotaci 
bychom žádali na technické vybavení pro FORTel (nap�. stan, p�íst�ešek) 

i) Helfštýn – spolupráce sch�zka s Laurem - stánek KOK, Petr – sponzor – kladiva do 
sout�že 

Bronislav Kozák se pokusím domluvit sch�zku s kastelánem Janem Laurem 

Sch�zky by se m�li zú�astnit: Stanislav P�ikryl, Petr N�m�amský, Bronislav Kozák 

j) Nastavení pravidel pro používání ková�ských zna�ek p�i spole�ných kováních 

Všichni p�ítomní se shodli, že na spole�ných dílech se bude používat POUZE zna�ka (signatura) 
KOK. 

Raznice zna�ky zajistí František Kaláb a Stanislav P�ikryl 

k) Turistické razítko – FORTel 

S návrhem výroby turistického razítka souhlasí všichni p�ítomní.  

Zajistí Jaroslav Straka 

l) Pohlednice FORTel na prodej ve stánku 

S návrhem výroby pohlednice Olomoucký FORTel souhlasí všichni p�ítomní.  

Zajistí Jaroslav Straka 

m) Kování Horní Lipová 

Aleš Jakubec projedná akci s Martinem Fran�iakem. 
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Bude jej také informovat o zm�nách vedení v našem spolku z d�vodu, protože prvotn� byl osloven 
o spolupráci Ji�í Ba�a, který již není �lenem spolku. 

n) Oživlé muzeum na Fortu 

Aleš Jakubec p�ednesl návrh na z�ízení historické kovárny na Fortu. 

Podrobn�jší informace zjistí Aleš Jakubec – termín do Hefaistonu 2019 

Jednání �lenské sch�ze ukon�il Stanislav P�ikryl ve 22:00 hodin. 
 



 12 

Usnesení �lenské sch�ze Spolku ková�i Olomouckého kraje,  

která se konala dne 29.06.2019 v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 
Olomouc – Topolany 

 
�lenská sch�ze Spolku ková�i Olomouckého kraje 

1. schválila Stanislava P�ikryla jako p�edsedajícího �lenské sch�ze (hlasování �. 1) 

2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele pr�b�hu jednání. Bronislava Kozáka a Josefa 
Šestáka jako ov��ovatele zápisu. (hlasování �. 2) 

3. schválila dopln�ní jednacího programu �lenské sch�ze o  

bod 13 Seznámení se s p�ísp�vkem ke sch�zi od Ji�ího Ba�i, navrhovatel Bronislav Kozák 
(hlasování �. 3) 

bod 14 Neplati�i �lenských p�ísp�vk�, navrhovatel Bronislav Kozák 

(hlasování �. 4) 

bod 15 Návrh na vylou�ení Ji�ího Ba�i ze spolku, navrhovatel Petr N�m�anský 

(hlasování �. 5) 

4. schválila zprávu pokladníka Bronislava Kozáka - vyú�tování FORTelu (hlasování �. 6) 

5. schválila vylou�ení Ji�ího Ba�i ze spolku Ková�i Olomouckého Kraje (hlasování �. 7) 

6. schválila odvolání p�edsedy p�edstavenstva spolku Ji�ího Ba�i (hlasování �. 8) 

7. schválila kandidátní listinu nového p�edstavenstva (hlasování �. 9) 

8. zvolila nového p�edsedu p�edstavenstva Stanislava P�ikryla (hlasování �. 10) 

9. zvolila nového místop�edsedou p�edstavenstva Jaroslava Straku (hlasování �. 11) 

10. zvolila pokladníka p�edstavenstva Bronislava Kozáka (hlasování �. 12) 

11. zvolila �lena kontrolního výboru Petra N�m�anského (hlasování �. 13) 

12. zvolila �lena kontrolního výboru Aleše Jakubce (hlasování �. 14) 

13. zvolila �lena kontrolního výboru Vít�zslava Bob�íka (hlasování �. 15) 

14. schválila termín p�íštího Olomouckého FORTelu 2020 (hlasování �. 16) 

15. neschválila p�ijetí nového �lena spolku D.B. z �eského T�šína (hlasování �. 17) 

16. schválila zp�sob interní komunikace mezi �leny spolku (hlasování �. 18) 

17. schválila návrh Bronislava Kozáka na �ešení pro neplati�e �lenských p�ísp�vk� (hlasování 
�. 19) 

18. schválila návrh na zm�nu sídla spolku. Novým sídlem spolku je adresa: Na Vyhlídce 286/5, 
779 00 Olomouc – Ne�edín (hlasování �. 20) 

V Topolanech dne 29.06.2019 
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P�ílohy: 

1. Pozvánka na �lenskou sch�zi 

2. prezen�ní listina 

3. „P�ísp�vek ke sch�zi“ od Ji�ího Ba�i rozeslaný e-mailem �len�m KOK 26.06.2019 01:46 

4. E-maily zaslané Ji�ímu Ba�ovi „�lenský p�ísp�vek KOK 2019“, „�lenský p�ísp�vek KOK 2019 – 
upomínka“ 

5. Zd�vodn�ní oznámení Bronislava Kozáka 

6. E-mail od Petra N�m�anského potvrzující správnost informací uvedených v bodu 4 tohoto 
zápisu. 

Zapsal dne 29.06.2019   …………………………………………. 
 Jaroslav Straka  

Ov��il dne  …………………………………………. 

 Bronislav Kozák 

Ov��il dne  …………………………………………. 

  Josef Šesták 

P�edseda p�edstavenstva  …………………………………………. 

  Stanislav P�ikryl 

,



P�íloha �. 1 

Pozvánka na �lenskou sch�zi 

spolku Ková�i Olomouckého Kraje 
I�: 04838084 

�lenská sch�ze spolku Ková�i Olomouckého Kraje se koná dne  

29.06.2019 od 14:00 hod. 

v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc – Topolany 

GPS: 49.5839236N, 17.1770058E 

Prezence ú�astník� od 14:00 hod. 

Zahájení sch�ze: 14:30 hod. 

Program 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba p�edsedajícího sch�ze, ov��ovatel� a 
zapisovatele zápisu  

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, p�ípadné návrhy �len� na dopln�ní programu. 

3. Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019 

a) Projekt 

b) Ková�i 

c) Doprovodný program 

d) Reklama 

e) Materiální zabezpe�ení 

f) Dotace / sponzo�i 

g) Technické zajišt�ní 

h) Ubytování host� 

i) Jídlo 

j) Vyú�tování FORTelu – zpráva pokladníka 

k) Aukce stolu 

P�estávka 15 min. 

4. P�ísp�vek Petra N�m�anského týkající se jeho výhrad k �innosti p�edsedy spolku Ji�ího Ba�i 
v návaznosti na jeho p�ísp�vky publikované na interních Facebookových stránkách spolku 
„Tajná skupina“. 

5. Diskuze k p�ísp�vk�m  Petra N�m�anského (viz bod 4 programu) 

P�estávka 15 min. 

6. Hlasování o odvolání p�edsedy spolku Ji�ího Ba�i, navrhovatel: Petr N�m�anský 

7. V p�ípad� odvolání p�edsedy spolku �lenskou sch�zí bude následovat návrh nového složení 
p�edstavenstva a ihned poté prob�hnou nové volby do orgán� p�edstavenstva. 

P�estávka 15 min. 

8. Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku 

9. Volba navržených kandidát� do Kontrolního výboru 

10. P�íprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15 - 17.05.2020 (15.05.2020 - Noc 
muzeí) 



11. Hlasování o p�ijetí nového �lena D.B. z �eského T�šína. P�ihláška podána elektronicky 
23.05.2019 

12. Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi �leny spolku. 

13. Diskuze, záv�r 

 

D�ležité upozorn�ní pro �leny na �lánek IV, Oddíl 1, bod 4 platných stanov spolku 
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Stanislav P�ikryl 

Místop�edseda p�edstavenstva 

 

 
 
D�ležité oznámení 
 
Oznamuji všem �len�m KOK, že pokud nebude na �lenské sch�zi odvolán p�edseda spolku Jirka 
Ba�a, anebo z�stane �lenem statutárního orgánu spolku podávám svou rezignaci na funkci 
pokladníka spolku a zárove� s tím svou odhlášku ze spolku jelikož nadále nemohu plnit �lánek III, 
odst. 6, pís. b) stanov spolku. 
 
D�vodem mé rezignace je, že již nadále z pracovní a osobních d�vod� nemohu spolupracovat 
s p�edsedou spolku. Má p�edstava o �innosti a prezentování spolku je zcela odlišná od jeho. 

Mám také za to, že p�edseda spolku nevykonává svoji funkci p�edsedy v souladu s § 159 odst. 1 
zákona �. 89/2012 Sb. Ob�anského zákoníku. Tzn. „(1) Kdo p�ijme funkci �lena voleného orgánu, 
zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s pot�ebnými znalostmi a pe�livostí.“ 

Zárove� ze svou rezignací podávám „Odhlášku“ ze spolku KOK jelikož nadále nemohu plnit 
�lánek III, odst. 6, pís. b) stanov spolku. 

Bronislav Kozák 
Pokladník p�edstavenstva 

 
 



P�íloha �. 3 

Drazí p�átelé, 

Jelikož se z rodinných d�vod� nemohu zú�astnit následné sch�ze, posílám vám alespo� sv�j 
p�ísp�vek. I když je pon�kud delší, za což se omlouvám, berte jej jako mé shrnutí dosavadní 
�innosti a ur�ité vize do budoucnosti. 

Snad vám (pokud jej dokážete skute�n� celý p�e�íst) pom�že k lepší  orientaci. I když mne 
n�které sou�asné v�ci mrzí a dost dob�e nechápu jejich p�í�inu, v��ím, že v sob� naleznete 
odvahu zvolit si tu správnou,  pozitivní cestu rozvoje. 

P�eji hodn� št�stí, pevné zdraví, jasnou mysl a slunce v duši. 

Jirka :-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Drazí p�átelé a kolegové, 

Cítím pot�ebu vysv�tlit trošku m�j pohled na dnešní stav spolku. Omlouvám se za ošírnost 
mého dopisu, ale z�ejm� je nezbytné vše vysv�tlovat podrobn�, aby se snížila možnost 
špatného pochopení mého výkladu. I když ú�elov� p�ekroutit se dá asi všechno a p�ed 
pomluvou se utéct nikam nedá. Kdo chce psa bít, h�l si vždy najde.  

Chceš – li poznat co v kom je, postav ho k práci. Za �lov�ka mluví jeho �iny, které se dají 
rozd�lit zhruba do t�í vrstev: Profesní, rodinná a zájmová. O mé rodinné, ani zájmové sfé�e se 
zde bavit nechci, i když moje zájmová �innost se s tou profesní vzájemn� dosti prolínají. 
Nicmén� profesní d�láme pro výd�lek, zájmovou pro radost. Ten �as, který v�nujeme 
zájmové �innosti, ten musíme ukrást práci, nebo rodin�. A i když jsem spíše rodinný typ, 
spolku jsem v posledních letech v�noval veškerý sv�j volný �as. 

Poslední dobou jsme ú�astníky jakéhosi nezdravého ovzduší, které je podle mého názoru 
z velké �ásti zap�í�in�no špatnou vzájemnou komunikací, ale také p�irozeným vývojem a 
rychlým r�stem našeho spolku. Iniciativa �len� je jist� velmi prosp�šná v�c, ale je zapot�ebí ji 
mít pod kontrolou a p�izp�sobit celkovému tempu vývoje a pot�ebám postupného a 
dlouhodobého r�stu.  

Hodn� v�cí je ve spolku nových a je pot�eba je nechat dozrát a za�lenit do jeho struktury. 
N�kdy mén� znamená více a pomalejším vývojem se dá lépe p�edcházet chybám, i �ešit 
p�ípadné nesrovnalosti. Snad bych to p�irovnal k vývoji ve válce, kdy frontová linie nesmí 
p�íliš p�edb�hnout týlové zabezpe�ení, jinak ztratí sílu a skon�í. 

Myslím si, že všichni naši �lenové to se spolkem myslí dob�e a d�lají pro n�j vše, co mohou, 
nebo co je jim dovoleno. Nikdo z nás nemá možnost spolku v�novat 100% svého �asu, takže 
se p�irozen� rozvíjí pomaleji, než by se n�kterým nadšeným a iniciativn�jším �len�m líbilo. Je 
t�eba vnímat, že jsme všichni ve spolku proto, abychom se bavili a spolek nám všem byl 
v n��em prosp�šný a p�inášel nám radost. Aby nejen pomáhal rozvíjet ková�ské �emeslo a 
odborné znalosti �len�, ale aby také pomáhal rozvíjet jejich osobnost, u�il je kolektivní práci 
a vzájemné spolupráci.   



Každý z nás v n��em vyniká, v n��em je dobrý, n�co jde mimo n�j a na n�co je úplné kopyto. 
V�tšina z nás pracuje samostatn� a je zvyklý si své problémy �ešit sám. To je pro OSV� 
nezbytná vlastnost. Ale my se musíme nau�it i vzájemné spolupráci a osobní zodpov�dnosti 
za komplexní fungování spolku. To znamená, že do spole�né �innosti vtáhneme všechny 
�leny bez výjimky. I do takových, které jim nejsou vlastní, jsou pro n� nové a cizí, tak �íkajíc 
„pole neorané“. Dáme jim jejich osobní úkoly, jejich díl zodpov�dnosti za rozvoj spolku a 
necháme je pro n�j pracovat. Také jim m�žeme p�i této práci p�edat to, v �em jsme sami 
dob�í, co je naší silnou stránkou. Tak se všichni m�žeme postupn� rozvíjet – nenápadn�, 
komplexn� a do hloubky. 

Tohle ovšem nikdy nep�jde, pokud k sob� nebudeme navzájem zcela up�ímní, otev�ení a 
nedokážeme druhým své p�ipomínky, výhrady a výtky �íct p�ímo do o�í. Kritizovat a um�t 
kritiku p�ijímat, to je základním principem vývoje, r�stu i o�isty spole�nosti. Kritika je 
nezbytná pro zp�tnou vazbou �innosti. Pro�iš�uje mlhu nepochopení a p�edchází 
nedorozum�ním. Není to nic negativního ani destruktivního poukazovat na chyby. Ti nejv�tší 
mist�i to dotáhnou tak daleko jen díky své sebekritice. Hledáním chyb a jejich následnou 
eliminací se posunují kup�edu. Moud�í lidé analyzují, pochybují a hledají optimální cestu, než 
se rozhodnou jít dále. Svazují dohromady tenké nitky do pevného lana. Pošetilci však mají ve 
všem jasno a �ítí se kup�edu, mnohdy ani neví kam a pro�. Nejde jim o cíl, ale spíše o 
vzrušení z cesty. Tyto vlastnosti máme ur�itou m�rou v sob� všichni bez výjimky, a záleží na 
nás, který zp�sob jednání si zvolíme. 

Vždy jsem se snažil jednat v zájmu spolku a d�lal vše pro jeho r�st ve všech odv�tvích 
sou�asn�. Po stránce vzájemné pomoci mezi �leny – jak profesní, tak i osobní. Propagace na 
ve�ejnosti, navazování a rozvoj komunikace se školami, s ú�ady m�sta i kraje. Vytvo�ení 
vnit�ní struktury a hierarchie ková�ského spole�enstva �eské republiky. P�ipomínkováním 
zákon� p�es HK dokázat ovliv�ovat další rozvoj �emesla. Rozvíjet a prohlubovat zahrani�ní 
spolupráci, být oporou našim za�ínajícím ková��m…. Ne ždy se ovšem všechno da�í tak, jak 
by si �lov�k p�ál. Je toho hodn�, co je zapot�ebí ud�lat a zvládnout. Je to úkol pro všechny 
�leny našeho spolku. Spolek své úkoly nem�že nechat na jednotlivcích, ani kdyby to tito 
jednotlivci cht�li. Nesm�jí ukrást aktivitu t�m mén� pr�bojným a pomalejším, protože i ti 
pot�ebují mít pocit prosp�šnosti a šanci být užite�ní.  

Spolek musí mít pevné ko�eny a pevný kmen. Jen tak m�že unést další odv�tví a rozvíjet se. 
V�tev, která vyroste p�íliš rychle a nebude silná se m�že snadno odlomit.   

 

Pokud chceme dob�e pochopit dnešní stav, je pot�eba vrátit se k minulosti, ke ko�en�m a 
k samotnému po�átku spolku, k d�vodu jeho vzniku. Proto bych si zde dovolil shrnout 
n�které souvislosti, týkající se jeho dosavadního historie a vývoje. 

Vše za�alo na ja�e v Bohu�ovicích roku 2011, kdy jsem slavil své 50. narozeniny a pozval 
kamarády ková�e. P�i té p�íležitosti jsem si uv�domil d�ležitou v�c, že pokud se poda�í dát 
dohromady ty nejlepší ková�e, bylo by dobré, kdyby také spole�n� vytvo�ili n�jaké výjime�né 
dílo. Aby tento výjime�ný okamžik neodešel bez užitku a dokázal se zapsat do historie.  

Ve spolupráci s u��ovskou školou Bohu�ovicích, která mi pronajala prostory, a s finan�ním 
krytím mého klienta jsme projekt zrealizovali. Vzniklo tak naše první spole�né dílo – zvonice 



ve Štarnov�. Zde jsem si uv�domil, že optimální akce je ta, na které svým zp�sobem n�jak 
vyd�lají všichni zú�astn�ní. A nemusí to být vždy jen peníze. 
Další ro�ník pokra�oval ve stejném duchu a zrealizovali jsme kovaného pavouka. Následné 
ro�níky ale �editel školy již nepovolil, protože hlavní mistr odešel do d�chodu a tato akce byla 
pro n�j pouhou prací navíc a zbyte�ným problémem. Nicmén� i tak jsme další ro�ník 
realizovali, a to p�ímo ve venkovním areálu Štarnovské zmrzliny, kde jsme zhotovili kovanou 
lavi�ku.  

Tato nespolupráce s �editelem školy byla pro mne impulsem, abych se snažil o t�sn�jší 
propojení odborných škol s profesními sdruženími. Aby se navázala spolupráce škol 
s profesionální sférou. Sám to ale �lov�k nezvládne, tak jsem se p�ihlásil do Ková�ského 
spole�enstva, abychom tuto situaci dokázali kolektivn�, spole�ným úsilím zm�nit k lepšímu. 
Bohužel, ale ani po t�ech letech usilovného snažení se mi nepoda�ilo spole�enstvo p�esv�d�it 
k v�tší aktivit� a situaci se nám zm�nit k lepšímu zm�nit nepoda�ilo.  

Protože jsem cht�l dokázat, že koncepce spolupráce jednotlivých region� má smysl a je 
funk�ní, inicioval jsem založení olomouckého regionálního spolku. Takže 14. Srpna 2015 
prob�hla v Bohu�ovicích ustavující sch�ze a spolek jsme úsp�šn� založili. I p�es po�áte�ní 
ned�v�ru a pocit zbyte�nosti se spolek nakonec rozhýbal a �lenové v n�m našli smysl.  

Dnes jsou to už skoro �ty�i roky jeho p�sobení a spolek se postupn� rozr�stá a sílí. Ani ne 
po�tem �len�, ale spíše jejich semknutostí a tím, že se �lenové u�í i vzájemné spolupráci a 
osobní zodpov�dnosti za jeho životaschopnost. Spolek si postupn� buduje své postavení nejen 
v Olomouckém kraji, ale i v zahrani�í. Ví se o n�m, mluví se o n�m a po�ítá se s ním.  

Díky naší ak�nosti a zkušenostem jsme byli požádáni o pomoc p�i organizaci jiných 
ková�ských akcí, což je jedna z velice d�ležitých úkol� spolku. Spoluorganizováním akcí tak 
m�že ovliv�ovat kvalitu i zam��ení jednotlivých ková�ských akcí, a také jejich vzájemnou 
návaznost, aby se spolu navzájem nep�ekrývaly a aby nebyly všechny tematicky nudn� 
totožné. Spolek m�že jako supervizor pomáhat s organizací r�zných ková�ských setkání i 
sout�ží.  
Poda�ilo se nám op�t probudit k životu národní sout�ž ková�ských u�iliš�, která ve školství 
získává stále v�tší vážnost a oblibu. Každým rokem, podle zp�tných ohlas� škol, m�níme a 
zdokonalujeme pravidla i pr�b�h sout�že. Ta svou nyn�jší kvalitou letos p�ilákala už osm škol 
a vypadá to, že je sout�ž velmi dob�e rozjetá a má ve výuce žák� své pevné místo. 
 O spolupráci nás požádala také organizátorka kování na Buchlov�, kde sout�ž p�erostla do 
v�tších rozm�r� a je pot�eba jí dát nový rámec a pravidla.  

S r�stem spolku neroste jen jeho význam, ale p�ichází také nové problémy a nutnost jeho 
postupné a nové strukturalizace a konsolidace. To, co kdysi organiza�n� zvládalo pár 
nadšených dobrovolník�, to dnes již nesta�í. Je zapot�ebí vybudovat novou vnit�ní strukturu 
spolku, vytvo�it jednotlivé sekce (nebo komise), které budou mít každá za úkol zabezpe�it 
organizaci a funkci svého ur�itého úseku.  

Spolek KOK je spole�enství rovnoprávných lidí. Každý má svá práva i povinnosti, takže si 
každý �len musí ke svým práv�m vzít za svou také n�jakou povinnost, spojenou s �inností 
spolku. Povinností všech vedoucích v jednotlivých sekcích je ostatní �leny úkolovat a 
vtáhnout je do spole�né práce pro spolek. Respektive, bylo by dobré, kdyby m�l každý �len 
n�jakou osobní, jmenovitou zodpov�dnost. Tak se zvýší pocit sounáležitosti a prosp�šnosti. 
Spolek nem�že stoupat a padat v závislosti na �innosti nebo ne�innosti jednotlivých tahoun�. 
Je pot�eba pracovat na vzájemné zastupitelnosti a schopnosti vést jednotlivé úseky vícero 



�leny. Pokud se práce rovnom�rn� rozloží mezi všechny, potom se vše zvládne lépe a bez 
zbyte�ných stres�, oso�ování a nervozity.  

Také je zapot�ebí omezit pomoc druhým ková��m, stojícími mimo spolek KOK. A to, i když 
se jedná o naše dobré kamarády a kolegy. Primární pro nás musí být vždy spolek a jeho 
�lenové. Každý má tu možnost stát se jeho �lenem, zapojit se do �innosti a následn� i požívat 
jeho výhod, založených na vzájemné pomoci a spolupráci. Pokud toto nebudeme dodržovat, 
potom spolek ztrácí sv�j smysl a nemáme našim �len�m k nabídnutí nic, co by nedostali i 
mimo spolek, jako ne�leni. A navíc zdarma.  
 Pokud n�kdo nechce být �lenem a zapojit se do spole�né práce, je to jeho volba, ale potom 
ani on nem�že o�ekávat pomoc od druhých. Proto jsme aktivní, proto jsme �leny spolku, 
proto mu v�nujeme sv�j �as i energii, abychom si spole�n� pomáhali a byli si vzájemnou 
oporou. Pokud n�kdo chce stát mimo n�j, a� si tam stojí. Ale nem�že potom od spolku nic 
o�ekávat. 
Navrhuji výhledov� rozší�it po�et �len� p�edstavenstva na p�t. Zdá se mi to nezbytné kv�li 
vzájemné informovanosti a synergetické spolupráci p�edstavenstva. To je výkonným orgánem 
a m�že se operativn� scházet �ast�ji. P�edstavenstvo v�nuje spolku více �asu než ostatní 
�lenové, je informovan�jší. Je p�ímo zodpov�dné za jeho chod, a k tomu musí mít i ur�ité 
vyšší pravomoci. Všechny informace se nakonec musí sejít v jednou míst�, a tím je p�edseda 
spolku. 

V��ím tomu, že se dokážeme zkonsolidovat do silné, ak�ní jednotky s celonárodním 
p�sobením, s mezinárodním p�esahem. Že se dokážeme navzájem podporovat nejen 
chválením, ale (hlavn�) i konstruktivní kritikou. Že v sob� najdeme sílu a odvahu druhým �íci 
své výhrady p�ímo a up�ímn� z o�í do o�í. Aby se potom výtky na jejich �innost �i osobu 
každý nedozvídal oklikou od jiných. V��ím, že nenecháme malichernosti p�er�st do velkých 
problém� a budeme k sob� navzájem slušní. V��ím v to, že si každý �len najde v KOK své 
místo a dokáže r�st a sílit spolu se spolkem. Že v n�m najde smysl, zázemí a oporu a bude se 
v n�m cítit dob�e a prosp�šný, jako �len velké, ková�ské rodiny.  

Jirka  

�erven 2019 
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P�íloha �. 5 

Zve�ejn�né oznámení Bronislav Kozáka sou�asn� s pozvánkou na �lenskou sch�zi 

D�ležité oznámení 

Oznamuji všem �len�m KOK, že pokud nebude na �lenské sch�zi odvolán p�edseda spolku Ji�í 
Ba�a, anebo z�stane �lenem statutárního orgánu spolku, podávám svou rezignaci na funkci 
pokladníka spolku a zárove� s tím svou odhlášku ze spolku, jelikož nadále nemohu plnit �lánek III, 
odst. 6, pís. b) stanov spolku.  

D�vodem mé rezignace je, že již nadále z pracovní a osobních d�vod� nemohu spolupracovat s 
p�edsedou spolku. Má p�edstava o �innosti a prezentování spolku je zcela odlišná od jeho.  

Mám také za to, že p�edseda spolku nevykonává svoji funkci p�edsedy v souladu s § 159 odst. 1 
zákona �. 89/2012 Sb. Ob�anského zákoníku. Tzn. "(1) Kdo p�ijme funkci �lena voleného orgánu, 
zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s pot�ebnými znalostmi a pe�livostí."  

Bronislav Kozák 
Pokladník p�edstavenstva 

Zd�vodn�ní 

Pár p�íklad� z letošního roku, které mi vadí na Ji�ím Ba�ovi, coby p�edsedovi spolku. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpo�tu Olomouckého kraje (vypl�oval a podepisoval Bronislav 
Kozák) 

Vyplnil jsem pravdiv� kolonku „Žadatel vyvíjí �innost v oblasti projektu, na n�jž dotaci žádá, 
nep�etržit� 3 a mén�“ (3 ro�ník Olomouckého FORTelu) 

P�i kontrole žádosti mi Ji�í Ba�a dal pokyn a� použiji kolonku „Žadatel vyvíjí �innost v oblasti 
projektu, na n�jž dotaci žádá, nep�etržit� 4-6 let“ s od�vodn�ním, že p�ece 2x po�ádal Kování ve 
Štarnov�, to se p�eci do toho po�ítá. 

Smlouva s Ková�ským spole�enstvem – FORTel 

Dal jsem náhled smlouvy �len�m k vyjád�ení na FB „KOK - �lenové a zainteresovaní“. 

E-mailem 26.03.2019 mi p�išel od Ji�ího Ba�i pokyn 

Není na co �ekat. Dáme to dohromady hned a pošleme. Vyjád�ení se po FB není relevantní a t�ch 
10 000 K� nám asi nikdo z t�ch, kte�í by p�ípadn� byli proti, nedal. To si v klidu obhájíme. 

E-mail 26.03.2019 Stanovy spolku 

No my asi nemáme stanovy podepsané všemi zakládajícími �leny. :-D 

Rad�ji nekomentuji – nejsem zakládající �len. 

P�i �ešení problému d�tských dílni�ek, které m�li být na FORTelu Ji�í Ba�a p�i odpov�di na m�j 
mail více p�íjemc�m, vymazal �ást p�íjemc�, kte�í nesouhlasili s jeho názorem. 

Dále také zainteresovaným �len�m zkreslil informace (z negativa na pozitivum) nám podané 
M.N., která organizovala d�tské dílni�ky. 

Všechny zde uvedené informace mám zadokumentované v listinné podob�. 

Uhlí Miska – FORTel 

Když jsem �ekl Ji�ímu Ba�ovi, že nám dá Miska uhlí na FORTel s 50% slevou (objednávka byla již 
odeslaná), jeho reakce byla „pro� nevezme za tu cenu 2 t“ 

P�i p�ebírání uhlí a faktury mi p. Miska sd�lil, že mu Ji�í Ba�a �ekl, aby dopsal do faktury za uhlí na 
FORTel (50% sleva) i uhlí pro n�j (za slevovou cenu) 



 

P�i p�edstavování s reportérem �eského rozhlasu na Fortelu - reportér: Dobrý den, chci s vámi 
nato�it rozhovor ..., Ji�í Ba�a mu �ekl: Kolik za to? nebo Co za to? (p�esný výraz si již bohužel 
nepamatuji, docela m� to zasko�ilo, i reportéra a Jaroslava Straku, který by také u toho. Tuto 
situaci jsem pochopil tak, že Ji�í Ba�a to bral jako „fórek v��i reportérovi“) 

Informace k organizaci kování na m�st� 

Cca za�átek b�ezna m�sto inicializovalo sch�zku ohledn� kování na m�st� 

Info Ji�ímu Ba�ovi o sch�zce – reakce – „nevykašleme se na n�, když nám dali malé dotace?“ 

Cca polovina b�ezna sch�zka na m�st� – ú�asten Bronislav Kozák a Ji�í Ba�a 

P�i jednání jsem dal návrh, že pro SMOl na akci vykováme n�jakou drobnost. Ji�í Ba�a navrhl 
maketu plastiky 

Na sch�zce jsme slíbili, že vše projednáme na sch�zi u Františka Kalába 23.3 a dáme v�d�t 
m�stu. 

23.3. se žádná sch�ze nekonala, jen oslava narozenin. 

Za�átkem dubna jsem Ji�ímu Ba�ovi p�ipomn�l, že se má �ešit tato akce. 

23. 4. 2019 mi volal odpoledne pracovník magistrátu, že dnes má uzáv�rku do Radni�ních list�, že 
pot�ebuje krátký �lánek, co budeme na akci d�lat. Obrátil jsem se na Pavla Moše, který mi obratem 
�lánek napsal. 

Své um�ní p�edvedou na Slavnostech m�sta Olomouce i �lenové spolku Ková�i Olomouckého 
kraje. Po celý den je budou moci sledovat diváci, jak vdechují duši rozžhavenému kovu a tvo�í 
spole�né dílo. Kdo bude mít zájem m�že si práci u kovadliny i vyzkoušet. 

Koncem dubna jsem za�al oslovovat �leny, kdo by m�l zájem jít do této akce i když nevím kolik K� 
nám m�sto dá. Ji�í Ba�a si na tuto akci stále ani nevzpomn�l. Jaroslav Straka se mi nabídl, že do 
toho p�jde, když mu to pokryje náklady na benzín (1000 K�), zkoušel jsem také 2x volat Pet�e 
Ženaté s nabídkou ú�asti - nevzala telefon. 

14.5. jsem se kone�n� dovolal pracovníku magistrátu a zjistil kolik nám m�sto dá za tuto akci. 

Informaci jsem hned poskytl Stanislavu P�ikrylovi, ten tuto informaci sd�lil Ji�ímu Ba�ovi. 

16. 5. 2019 8:16 mi Ji�í Ba�a poslal e-mail 

Ahoj Bro�ku, 

trošku mn� mrzí, že se o v�cech, které se d�jí v KOK dovídám až zprost�edkovan�, z jiných 
zdroj�. Beru osud KOK jako mou srdcovou záležitost a byl bych skute�n� rád, kdybych v�d�l, co 
se v n�m d�je, pro� se to d�je a jakým sm�rem jde jeho vývoj. Vnímám tento spolek jako mé dít� a 
to se te� dostalo do puberty. Jsem rád za tvou aktivitu a velmi si jí vážím, to jist� víš a snad ti to i 
dávám dostate�n� najevo, ale fakt bych m�l lepší pocit, kdybych v�d�l o alespo� všem 
podstatném, co se tady d�je. Vše je proces a podléhá vývoji, vše sm��uje od n�kud n�kam a 
pokud spolu nebudeme komunikovat, nebude to dobré. Spolek onemocní. Vím, že toho máš tak 
jako všichni na h�bet� hodn�, ale je pot�eba si to všechno uhlídat. Proto ti píšu, tak to ber jako 
p�átelské upozorn�ní a p�edcházení problém� a doufám, že totéž bude i od tebe v��i mn� a 
každému jinému našemu �lenu. 

Díky za pochopení :-) 

Jirka 

Místo pod�kování, kritika. 
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