
Zápis ze schůze „strategické plánovaní spolku TRAWA, z.s. na 2019“ ze dne 29. 12. 2018 

Přítomní:  

Tomáš Ružovič, Roman Wolf, Jan Procházka, Jan Březina, Monika Wolfová 

Schůzi vedl předseda Tomáš Ružovič. 

Zápis schůze provedl Tomáš Ružovič 

Ověřovatel zápisu: Jan Březina   

Program schůze seskupení: 

1. zhodnocení roku 2018 (19:00 - 19:15) 

2. plánování aktivit na rok 2019  (19:15 - 20:30) 

3. námořnický  ples (2.2. 2019, Garage)   

4. KONOPEX 2019,  

5. pěstování konopí a lokality (Jakartovice, FARLLO, aj.) 

6. noc na TRAWĚ 

7. sklizeň Jakartovice 

8. veřejné besedy 

9. exkurze na MSK 

10. programové sady, školení a jejich aplikace 

11. ČASOPIS TRWA PEČE - ODMĚNY 

12. plánovaní valné HROMADY 2019 (UNOR - BŘEZEN) A TELEKONFERENCE (20:30 - 20:40)  

Průběh schůze: 

1) Schůze zahájena v 19.00 hod. 
2) Rok 2018  byl úspěšný 

a. přírůstek 11 členů 
b. aktivity byly dobré (Námořnický ples; KONOPEX, NOC NA TRAWĚ; Vydání časopisu TRAWA PEČE 

1. a 2. čísla; Sklizeň; Velikonoční a Mikulášský jarmark; Exkurze Hagen; Rozvoj výzkumu a 
spolupráce s praxí v oblasti konopných biotechnologiích v Ostravě, na ústavu experimentální 
botaniky AV ČR, ústavu chemických procesů AV ČR, Cannabis Bohemia z.u. aj..  

c. nesplnili jsme inovaci webu a zajištění administrátora, efektivní administraci spolku, lepší 
marketing, exkurze na severní Moravě, besedy s veřejnosti. 

3) Dne 2.2. proběhne námořnický ples od 19 h v restauraci GARAGE (https://www.garageclub.cz) 
s Junákem z.s., kde budeme sponzorovat tombolu formou bartru za reklamu. Smlouvu a doklad o bartru 
zajistí Ing. Monika Szarowski PhD. Dary budou obsahovat výrobky členů spolku a produkty od partnerů 
spolku.  

4) Dne 19.4. až 21.4. se bude konat KONOPEX, kde máme přislíbený stánek. http://konopex.cz/ 
a. Bude nutná účast členů spolku pro prezentaci na stánku TRAWA z.s. Denně  bude za potřebí 

minimálně 3 - 5 lidí!  
b. Bude nutný potravinářský průkaz 
c. Logistiku zajistí Jan Procházka nebo Jan Březina (programy budou v Opavě, Jakartovice, musí se 

převézt) 
d. Bude nutné zajistit: hygienické nádobí a pomůcky, ubrusy s logem, 3 -6 stolů, židle, chemický 

program (suchý CO2, baňky, barvivo) 
e. Zatím přihlášení členové jsou: Ing. Tomáš Ružovič, Ing. Simona Hotová, Ing. Jan Procházka, 

Roman Wolf, Monika Wolfová, Jan Březina, Michaela Tokarčiková 
5) Pěstování  

a. v Jakartovicích (sadba bude ve víkendech-poslední týden v dubnu nebo první víkendy v květnu, 
kontrola pole proběhne koncem června a také v červenci;  noc na trávě 9 – 11.8.;  sklizeň 
v druhé půlce září.) 

b. V Ostravské lokalitě v rámci projektu FARLLO – organizačně bude řízeno Ing. Tomášem 
Ružovičem a Romanem Wolfem.  

https://www.garageclub.cz/


 
6) Noc na TRAWĚ se bude konat 9. – 11.8.  Bylo by dobré, aby se této akce zúčastnilo alespoň 8 lidí. Základní 

strava a jídlo bude zajištěno, velký stan pojme až 6 lidí. Spaní vlastní, je to akce pod stanem! WC a voda 
zajištěna. 

7) Sklizeň Jakartovice bude v druhé půlce září, termín bude upřesněn podle úrody a stavu rostlin. Bude 
nutné mít minimálně 6 – 8 lidí, předpokládaná doba práce je  6 – 8 hodin. Strava bude zajištěna 
s bezpečnostními pomůckami.  

8) Veřejné besedy se budou konat páteční dny v červnu. Vytipujeme střední školy (SPŠ Chemická a 
gymnázium v Ostravě, Zahradnická škola v Ostravě aj.), prezentovat bude Ružovič a Wolf. V Praze bude 
beseda na VŠCH nebo ČZU.  

9) Exkurze v moravskoslezském kraji proběhne 13. 7. nebo 20.7. Pojede se do Skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm – cíl je konopná expozice vytvořená spolkem KONOPA z.s.  

10) Programové sady budou letos vyvíjeny do konopexu – konopná sádra, konopný papír, konopný krém, 
aj. Bude dobré začít provádět i školení mezi členy. Měli bychom udělat tři vzdělávací programy na 1,5h 
a začít je nabízet veřejně.  

11) Vzhledem k vyjádření redaktorů bude těm, kteří chtějí, zaplaceno členství. Nároky na odměny nebyly 
zatím od nikoho požadované. Finance jsou k dispozici, kdo chce odměnu za redakční činnost, ať pošle 
číslo účtu emailem. Odměna na rok 2019 je stále stejná 100kč/1 A4 textu nebo barter (krémy, čokolády, 
byliny, služby aj.).  

12) Valná hromada se bude konat na dvou místech společně telekonferenčně (Ostrava – Restaurace u Vlka, 
Praha) dne 23.2. od 16 h. Účast je důležitá!  

13) Je nutné zveřejnit pravidla pro GDPR ve spolku. Zajistit podpisy členů souhlasící s GDPR a zabezpečit 
seznamy členů a bezpečnost dat s citlivými údaji. Nutné dodat do vnitřních směrnic, podmínka členství 
od roku 2019.  

14) Členové spolku mohou dostávat či nakupovat nálepky spolku pro vlastní použití s účelem reklamy spolku 
a na výrobu reklamních předmětů. Cena byla stanovena 2 Kč/ ks malá 25mm. O typech reklamních 
předmětů musí být informován výbor spolku a také musí být schválené a zdokumentované. Pro 
komerční postup výroby a prodeje reklamních, vzdělávacích předmětů bude udělaný návod ve vnitřní 
směrnici spolku co nejdříve. 

15) Členové spolku připraví nové zajímavé konopné a jiné produkty do konopexu 2019.  
16) Časopis bude vydaný do 15.3. 2019 nejpozději však do 5.4. 2019. Editaci, grafiku a zastoupení místo 

šéfredaktorky bude mít Michaela Tokarčiková ,na kterou se budou redaktoři obracet. 
17) Členům spolku bude zaslán „I. strategický organizační dotazník spolku TRAWA 2019“. 
18) Další strategická schůze pro plánování 2020 bude stanovená na leden 2020 
 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Ružovič 

Zápis ověřil: Ing. Simona Hotová Dis., Roman Wolf  

 

Dne 6.1. 2019 

 

  



„I. strategický organizační dotazník spolku TRAWA 2019“ 
 

Vyplňte a zaškrtněte prosím vždy jen jednu pravdivou možnost.  

Jméno:   

Příjmení: 

Lokalita:  

1) Máte zaplacený členský příspěvek pro hlasovací a organizační právo pro rok 2019? 

ANO NE 

2) Máte zájem podporovat aktivně spolek TRAWA z.s. a být jejím členem i v následujícím roce? 

ANO NE 

3) Budete se účastnit valné hromady dne 23.2. 2019 od 16 h (Praha, Ostrava, Skype)? 

ANO NE 

4) Zaškrtli jste v otázce č. 4) NE, prosím o udání důvodu, proč se nechcete valné hromady účastnit? 

…….. 

5) Chcete se zúčastnit akce KONOPEX  v Ostravě dne 19.-21. 4. 2019 a pomoct na stánku spolku? 

ANO NE 

6) Chcete se účastnit akce: exkurze do skanzenu Rožnově pod Radhoštěm dne 13.7. nebo 20.7.2019?  

ANO NE 

7) Chcete se účastnit akce Noc na TRAWĚ  v Jakartovicích dne  9.-11.8.2019, kde se vzdělává a pomáhá na  

 konopném a bylinném poli?  

ANO NE 

8) Chcete se účastnit akce Sklizeň bylin a konopí  v Jakartovicích v září 2019?  

ANO NE 

9) Měli by se členové spolku podílet na organizaci a spolupráci aktivit dobrovolně a nezištně?  

ANO NE 

10) Četli jste časopis TRAWA PEČE?  

ANO NE 

11) Četli jste nové stanovy spolku a vnitřní směrnice spolku? 

ANO NE 

12) Zúčastnili byste se vzdělávacího semináře/webinaře (cca 6 – 8 h) pro členy spolku ukončený úspěšným 

testem a získáním konopného certifikátu TRAWA? 

ANO NE 

13) Je pro vás členství ve spolku v něčem užitečné?  

ANO NE 

 

Děkujeme za Váš čas. 

Jakékoliv dotazy posílejte na info@trawa.cz  nebo předsedovi spolku Ing. Tomáš Ružovič na telefon 734 480 580, 

mailto:info@trawa.cz

