
Mimořádná Valná Hromada 

3. března 2015, kancelář Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10

Členové přítomni: Lukáš Koutný, Lucie Lomičová, Mojmír Vaněk, Eva 
Neduchalová, Radka Jánská (Rissie), Petr Kus, Eduard Školkay, Jan Slaný, Hana 
Krábková (Evelínka), Jana Kotlářová, Markéta Žemlová, Karolína Šilhanová, Karin
Backová 

Hosté (nečleni): Marina Pavelková, Pavel Gal, Martin Šerák, Josef Hladký (Pepa),
Radka Jarušková

Byl odsouhlasen následující program:

 1. Členské záležitosti
 2. Dění v HB
 3. Zprávy o činnosti za rok 2014
 4. Zprávy z hospodaření
 5. Plán činnosti na další rok
 6. Schvalování pověření
 7. Volby
 8. Oslavy Orchisu + potáborové setkání
 9. Připomínky, ostatní

Schváleno počtem 11 hlasů

Byli odhlasován skrutátoři:
Pavel Gal

Schváleno optickou většinou

1. Členské záležitosti
Předsedkyně Lucie Lomičová oceňuje za celoroční intenzivní činnost následující 
osoby:
Peťa Kus - za velkou podporu při celoroční činnosti, garance, vedení táborů a 

zapojování nových členů
Mojmír Vaněk – za přínos v rámci OHB, za práci v rámci Trojky, za jeho nadhled a

celoroční činnost
Jan Sorondil Slaný – za třetí přípravu táboru v řadě, za posilování a stmelování 

brontosauřího prvku, za dobrovolnou pomoc
Hanka Evelínka Krábková – za její neskutečnou trpělivost, za skvělé vedení 

účetnictví a hospodaření
Valná hromada bere ocenění na vědomí.

2. Dění v HB



- Před 14-ti dny proběhla Valná Hromada Hnutí Brontosaurus, kde vznikaly
podklady k novému směřování hnutí a novému strategickému plánu. 

- Vzniká nový web vzdělávání
- Máme nového předsedu – Lukáše Linhu
- Adopce – Orchis je nejlepší v adopci

3. Zprávy o činnosti za rok 2014
 11 víkendovek, 2 PSB, OHB, 2 sportovní akce, volejbaly, ringa, bál
 největší podíl měly pracovní akce (OHB – garantované)
 přes 350 účastníků (s  bálem 480)
 odpracováno 1650 dobrovolnických hodin
 32 lidí prošlo OHB
 Trojka se sešla čtyřikrát, připravovala nový web, reorganizovala sklad, 

příprava Orchisácké kuchařky

Schváleno optickou většinou

4. Zprávy z hospodaření
Hanka Krábková (hospodářka) představila výsledky hospodaření za rok 2014.
Valná Hromada schvaluje předběžnou zprávu z hospodaření.

Schváleno optickou většinou

Valná Hromada pověřuje Trojku schválením konečné zprávy o hospodaření ZČ 
Orchis za minulé období.

Schváleno optickou většinou

5. Plán činnosti na další rok
Mojmír Vaněk:
Rámcový plán činnosti ZČ HB Orchis na následující období

- proběhne další ročník OHB včetně garantovaných víkendovek (min. 3)
- podpora organizátorů
- pravidelné akce – volejbaly, frisbee, ringa, kytarové večery, oheň
- 22. Brontosauří olympiáda
- Orchis se rozhodl podpořit iniciativu Ukliďme Česko (18.4.)
- na podzim proběhnou oslavy 25. Narozenin Orchisu spojené 

s Potáborovým setkáním
- proběhne další úklid skladu, bude zveřejněn inventář skladu
- proběhne reorganizace archivu (ve skladu), proběhne pokus o zpracování

historie Orchisu (jsou potřeba dobrovolníci)
- vzniká nový  web Orchisu
- plánujeme rámcově 2 tábory

Schváleno optickou většinou



6. Schvalování 

Schvalování nových stanov.

Mojmír Vaněk představil podstatné změny stanov (plné znění viz příloha):

Formální změny v sekci členství
Úprava podmínek čestného členství
Změna formalit aktivních příznivců 
Aktivní příznivec se nepovažuje za člena
Viz příloha

Schváleno optickou většinou

Připojil se nový člen – Karin Backová

Schvalování návrhů na čestná členství Valnou Hromadou.
Valná hromada pověřuje Trojku k udělení čestných členství při příležitosti oslav 
25 let Orchisu.

Schváleno. 
pro: 10, zdrželi se: 4, proti: 0

7. Volby

Mojmír Vaněk představil průběh voleb.
Trojka odstoupila z funkce.
Hlasování o sedmičlenné Trojce

Schváleno. 
pro: 10, zdrželi se: 3, proti: 1

Byla zvolena tříčlenná sčítací komise: 
Pavel Gal, Markéta Žemlová, Martin Šerák

Schváleno optickou většinou

Navržení: 
Lucka Lomičová, Mojmír Vaněk, Hanka Krábková, Evča Neduchalová, Lukáš 
Koutný, Karin Backová, Karolína Šilhanová, Jana Kotlářová

Lucka L.
- chce kandidovat, motivace - pomalu předávat funkci a hledat nástupce, 

chce být předsedkyně 
Mojmír Vaněk

- chce kandidovat, dělá OHB, chce být spojovací článek mezi OHB, trojkou a 
orchisem, chce převzít účetnictví OHB

- má zájem pokračovat ve funkcích, ve kterých je – komunikátor 
s účastníky, chce se angažovat jako garant čestného členství 



Hanka Krábková
- chce kandidovat, baví ji řešit vše na schůzkách, chce být hospodářka 
(převod na Pohodu), zároveň může zaučovat nového hospodáře a být 
volný člen

Evča Neduchalová
- chce kandidovat, na pozici vrchní přicmrndávač

Lukáš Koutný
- chce kandidovat, dát dohromady sklad a archiv

Jana Kotlářová
 - chce kandidovat, vidět do HB z různých úhlů
Petr Kus 

- nechce kandidovat
Karin Backová

- chce kandidovat
Karolína Šilhanová

- nechce kandidovat

Bylo provedeno tajné hlasování a všichni navržení získali více než 2/3 hlasů 
přítomných členů ZČ. 

Nové složení Trojky:
Lucka Lomičová  - pro 11 hlasů
Mojmír Vaněk – pro 11 hlasů 
Hana Krábková – pro 12 hlasů 
Eva Neduchalová – pro 12 hlasů
Lukáš Koutný – pro 10 hlasů
Jana Kotlářová – pro 11 hlasů
Karin Backová – pro 11 hlasů

Trojka s volbou souhlasila a domluvila se na následujícím rozvržení rolí 
Lucie Lomičová jako předsedkyně
Mojmír Vaněk jako místopředseda
Hanka Krábková jako hospodářka

8. Oslavy Orchisu + potáborové setkání
Návrhy na lokality: Modrá, Nasavrky, Boskovice, Bučovice

Akční skupinky
Lokalita (místo, práce, smysl, kontakt s veřejností, oživení atmosféry)
Lidi z táborů
Lidi z Orchisu

9. Připomínky, ostatní
nic

Mimořádná Valná hromada byla ukončena.


