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 Podle rozhodnutí poslední valné hromady OS v Praze dostáváte dotazník, 

který se zabývá novými stanovami SČF a nadcházející valnou hromadou SČF, 

která proběhne 5.12.2015. Vaší pozornosti doporučujeme stránky SČF na adrese 

www.informace-scf.cz nebo březnové číslo Filatelie. Vše vychází z nového 

Občanského zákoníku, který nahradil dosavadní Zákon o Sdružování občanů a 

kterému je třeba přizpůsobit naše Stanovy. Občanské sdružení, kterým jsme 

doposud byli, se mění na „zapsaný spolek“. 

  

 Významnou změnou je možnost získání právní subjektivity pro ty kluby a 

společnosti, které si to budou přát.  OS této možnosti zřejmě využije, 

protože samostatná právní subjektivita je po nás vyžadovaná od MOV. 

  

 V nových stanovách SČF se předpokládá zrušení jednoho stupně řízení a 

to výkonného výboru SČF, takže budeme mít pouze předsednictvo SČF. Vzroste 

tím důležitost tajemníka a proto další otázkou je, má li být volen valnou 

hromadou, či jmenován předsednictvem. Osobně se domnívám, že by měl být 

volen raději na valné hromadě. A vzhledem ke snižující se členské základně 

by asi také počet členů předsednictva mohl být o něco menší než doposud. 

 

 Nový bude i způsob hlasování na valné hromadě. Každý z delegátů bude 

mít tolik hlasů, kolik členů, zaplativších příspěvky v klubu, zastupuje. 

Protože členové Olympsportu, až na jednu výjimku, platí své členské 

příspěvky SČF ve svém klubu a nikoliv v OS, měli bychom mít pro volby právě 

ten jeden hlas. Nové stanovy však umožňují více základním jednotkám spojit 

své plativší členy do společné kandidátky. Nám je nabízená možnost 

společného zastoupení OS s KF 01-18 v Českém Brodě, jehož jsem předsedou. 

Tím bychom volili silou čtrnácti mandátů, což by bylo rozhodně lepší než ten 

náš jeden hlas. Následující dotazník nám umožní v souladu s volebním řádem 

vytvořit naše zastoupení na valné hromadě SČF.  

  

 Prosím o vyplnění dotazníku VOLBA SČF (je uveden na webu) a jeho 
odeslání nejpozději do 2.6.2015. Dotazník lze odeslat i v papírové podobě 

předsedovi OS, ing.Jaroslavu Petráskovi na adresu: 

 

OLYMPSPORT, Zborovská 1025, 28201 Český Brod  

 

 

AICO nám píše: 
 

Jak jistě všichni víte, je naší střešní organizací instituce, zatím trochu 

ještě skrytá pod názvem AICO. Od ní jsme se dozvěděli, že její členové 

získali volný přístup do knihovny MOV, která bude členům k dispozici pro 

studijní činnost. Její správou je pověřena pí.Mordasiniová, která připravuje 

pro všechny členy AICO informace o činnosti této instituce s více než 

stoletou tradicí a možnostech, které budeme mít. Určitě potěšující zpráva. 

 

 

NECHCETE JET DO LAKE PLACID? 

Výkonný výbor AICO  plánuje uskutečnit valné shromáždění jednotlivých národních asociací při 
příležitosti olympijského veletrhu sběratelů v Lake Placid v září t.r.  Doufáme, že to bude příležitost k 
tomu, aby odstartoval svoji činnost také oficiální websajt AICO. Žádáme vás tímto o sdělení, zda 
vaše asociace bude mít na tomto valném shromáždění  své zastoupení.  Očekáváme vaši odpověď  
se zprávou o vaší účasti. Velmi upřímně,  
 
Christoph AIT-BRAHAM, AICO ministr 
 

http://www.informace-scf.cz/

