
Zápis Valné hromady Stromu – přátelé Blanického mlýna 

9. 11. 2019 

Přítomni:  

Bláha Jan, Brabcová Šárka (zplnomocněn k zastupování Zvára Jiří), Gregorová Veronika 

(zplnomocněna k zastupování Stehlíková Karolína), Homzová Markéta (zplnomocněna 

k zatupování Skalická Lucie), Chroustová Michaela, Chrpa Jakub (zplnomocněn k zatupování 

Bláha Jan), Irion Petr, Janáčková Debora, Janíček Martin(zplnomocněn k zastupování Peška 

Jan), Kočí Libor, Kočová Barbora (zplnomocněn k zastupování Libor Kočí), Kučerová Andrea 

(zplnomocněna k zastupování Chroustová Michaela), Kunstová Eliška (zplnomocněna 

Skalická Lucie), Lebedová Lucie, Malá Eliška (zplnomocněn k zastupování Fousek Jan), Malý 

Petr (zplnomocněna k zatupování Skalická Lucie), Moravec Jan, Müllerová Barbora 

(zplnomocněn k zastupování Peška Jan), Nedvěd Ondřej, Nedvědová Pavla, Petroušková 

Zuzana, Peška Jan, Pešková Jana, Pícha František, Přistoupilová Kamila, Přistoupil Adam 

(zplnomocněna k zatupování Přistoupilová Kamila), Roubíček Aleš, Řemínková Jana 

(zplnomocněna k zastupování Stehlíková Karolína), Skalická Lucie, Stehlíková Karolína, Zajíc 

Pavel, Zvára Jiří, Žabová Barbora,. 

Valná hromada je usnášeníschopná v počtu 33 z 64 členů.  

 

Žadatelé o členství:  

Fousek Jan, Němec Jakub, Němec Vojtěch, Stoch Martin, Míka Pavel, Hlaváček Tadeáš, 

Vinšová Barbora, Majerová Eliška, Skořepová Denisa.  

 

Hosté:  

Vinšová Kateřina, Janáček Jakub, Zuzana Komínková.  

 

Shrnutí hlavních bodů, program: 

✓ Přivítání, volba zapisovatele  

✓ Aktualizace kontaktů 

✓ Vylučování členů 

✓ Přijímání členů 

✓ Shrnutí a diskuse plánovaných akcí spolku, pořízení vybavení a nastavení 

pravidel. 

✓ Volby členů Rady 



1. Přivítání, volba zapisovatele 

Předseda Jan Moravec přivítal přítomné na jednání Mimořádné valné hromady spolku. 

Jednání bylo zahájeno ve 14:00. Zapisovatelem byla určena Lucie Lebedová.  

Volba zapisovatele  

Jako zapisovatelka navržena Lucie Lebedová  

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

2. Aktualizace kontaktů 

Zuzana Petroušková vyzvala přítomné ke kontrole a aktualizaci kontaktních údajů.  

 

3. Vylučování členů 

Valná hromada přešla k dalšímu bodu jednání, a to vyloučení členů z důvodu dlouhodobé 

neaktivity a neplacení příspěvků.  

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Šárku Felixovou. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Šárky Felixové? 

Pro 32, Proti 1, Zdržel se 0 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Filipa Hlaváčka. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Filipa Hlaváčka? 

Pro 32, Proti 0, Zdržel se 1 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Richarda Jedličku. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Richarda Jedličky? 

Pro 29, Proti 4, Zdržel se 0 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Tomáše Karellu. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Tomáše Karelly? 



Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Kateřinu Matouškovou. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Kateřiny Matouškové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Alžbětu Novosadovou. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Alžběty Novosadové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Vladěnu Šeniglovou. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Vladěny Šeniglové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Zuzana Petroušková navrhuje na vyřazení ze členství Natálii Vavrousovou. 

Hlasování: Kdo je pro vyloučení Natálie Vavrousové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Po vyloučení členů z důvodu neaktivity je ve spolku 55 členů. 

 

4. Přijímání členů 

Předseda spolku se přítomných zeptal, jestli je přítomen někdo, kdo by měl zájem o vstup do 

spolku.  

Lucií Skalickou byl na nového člena navrhnut Jan Fousek.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Jana Fouska? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 



Deborou Janáčkovou byla na nového člena navrhnuta Barbora Vinšová.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Barbory Vinšové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Petrem Irionem byla na nového člena navrhnuta Eliška Majerová.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Elišky Majerové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 1 

 

Jiřím Zvárou byla na nového člena navrhnuta Denisa Skořepová.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Denisi Skořepové? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Deborou Janáčkovou byl na nového člena navrhnut Tadeáš Hlaváček.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Tadeáše Hlaváčka? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Petrem Irionem byl na nového člena navrhnut Pavel Míka.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Pavla Míky? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Jiřím Zvárou byl na nového člena navrhnut Martin Stoch.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Martina Stocha? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Deborou Janáčkovou byl na nového člena navrhnut Vojtěch Němec.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Vojtěcha Němce? 



Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Petrem Irionem byl na nového člena navrhnut Jakub Němec.  

Hlasování: Kdo je pro přijetí Jakuba Němce? 

Pro 33, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Po přijetí nových členů je celkový stav členů spolku 64. Valná hromada je usnášení schopna 

v počtu 42. 

 

5. Shrnutí a diskuse plánovaných akcí spolku, pořízení vybavení a 

nastavení pravidel. 

✓ Novoroční setkání členů spolku  

Rada členy spolku seznámila s plánovanou akcí pro členy spolku. Akce se uskuteční po 

novém roce. Pro členy bude připraven zábavný program a pohoštění. Zorganizování 

akce si vzala na starosti Debora Janáčková. Členům bude včas zaslána pozvánka. 

 

✓ Termíny táborů  

1. běh bude začínat dne 5. 7. 2020. a následně budou navazovat ostatní běhy 

 

✓ Pořízení nového vybavení  

Účastníci se shodli na pořízení několika nových věcí: dřevo na podlážky do kuchyně, 

dřevo na podsady a poličky, celty na stany, molitany do podsad, potahy na molitany, 

řemínky k jídelně a kuchyni, skříně, čerpadlo na elektriku. Dále bylo připomenuto, že 

v rámci stavění nebo v týdnu mezi stavěním a prvním táborem proběhne 

naimpregnování stanových celt.  

 

✓ Sekání louky 

Na poslední Radě se členové dohodli, že se pokusí zařídit sekání louky 2x do roka. 

Následně vyvstala diskuse, kdo bude na sekání osloven. Někteří zúčastnění nabývají 

dojmu, že o sekání louky a zisk posekané trávy již není pro Michaelu Juklovou 

lukrativní. Proto dojde ke komunikaci mezi zástupcem spolku a pí. Juklovou. 

V případě, kdy nebude z její strany zájem, bude zástupce spolku hledat alternativní 

řešení, které přednese na setkání Rady.  

 

✓ Zazimování kadibudek  



Pavla Nedvědová získala informace od truhláře, že nové kadibudky mohou zůstat na 

louce, jen se přikryjí auto plachtou, aby nenabíraly vodu. Tuto aktivitu si vzali na 

starosti Jan Bláha a Vojtěch Němec.  

 

✓ Webové stránky spolku 

Petr Irion přes zimní období předělá webové stránky spolku, kam pak budou 

přidávány všechny aktivity spolku a záznamy z nich.  

 

✓ Centrální nákup trvanlivého zboží 

V rámci Valné hromady byl probírán možný centrální nákup potravin a jiného 

vybavení používaného na táborech. Účastníci diskutovali nad vhodnými produkty, pro 

takovéto nákupy. Bylo dohodnuto, že je vhodné takto pořizovat hygienické potřeby, 

které budou moct být uskladněny i v prostorách mlýna. Ohledně potravin a 

zdravotnického materiálu bude Rada ještě diskutovat s odpovědnými osobami z dané 

oblasti a zdali o tuto možnost mají zájem.  

 

✓ Facebooková stránka spolku 

Pro spolek byla vytvořena facebooková stránka, která je přístupná všem lidem, kteří 

mají o spolek zájem. V rámci skupiny budou zveřejňovány akce, záznamy z akcí, 

přihlášky na tábory, fotografie z táborů, odkaz na webové stránky. 

 

✓ Akce pro rodiče s dětmi  

Pavla Nedvědová si vzala na starosti společnou akci pro děti z táborů a jejich rodiče. 

V rámci akce budou různé soutěže a hry, relaxační zóna a pohoštění. Akce je 

zaměřená na seznámení táborového prostředí a aktivit pro rodiče, jejichž děti jezdí na 

tábor, či případné zájemce o tábory.  

 

✓ Účast na bourání a stavění  

Pavla Nedvědová přednesla návrh nových pravidel na stavění a bourání táborové 

základny. V rámci diskuse mezi účastníky nedošlo k žádné změně. Ode dne 9. 11. 

2019 jsou tyto pravidla brána v platnost a poprvé se vyzkoušejí na stavění v roce 

2020. 

 

✓ Žádost o finanční příspěvek města  

Lucie Lebedová zažádá o finanční příspěvek města. Částka bude žádána na pokrytí 

nákladů spojených s nákupem prken na výstavbu nových podsad.  

 

✓ Cena táborů  

Rada přednesla návrh na zvýšení ceny táborů pořádaných v roce 2020. Nové ceny 

jsou 4 200,- a 3 000,- 

 



Hlasování: Kdo je pro zvýšení ceny táborů? 

Pro 41, Proti 1, Zdržel se 0 

 

✓ Čertovské deskohraní 

Dne 30. 11. 2019 proběhne v Domě sourozenců Roškotových čertovské deskohraní, 

které si bere na starosti Petr Irion. Všichni jsou na akci zváni, aby se přišli pobavit, 

nebo pomoct.  

 

✓ Poplatky ve Spolkovém domě 

Rada seznámila členy s rozhodnutím ukončení smluv o pronájmu v Domě sourozenců 

Roškotových. V kanceláři MAS Blaník má spolek pronajatou jednu skříň, ve které 

skladuje jen táborové stany pro dospěláky. Rada se dohodla, že tyto stany si vezme 

na starosti každý běh zvlášť. V rámci smlouvy je možnost využívání zasedacích 

místností Domu sourozenců Roškotových, ale tuto možnost spolek využívá 

minimálně, a tak se rada rozhodla i od této smlouvy odstoupit s tím, že kdyby si chtěl 

spolek párkrát do roka pronajmout prostory v Domě, tak to stále možné je a výše 

pronájmů nepřesáhne stanovenou částku na současné smlouvě o celoročním 

pronájmu.  

 

6. Volby členů rady 

Dne 29. 9. 2019 na jednání Rady spolku podal současný předseda Jan Moravec rezignaci ze 

své funkce. Rada rezignaci přijala a dohodla se, že do jednání Valné hromady, kde bude 

zvolen nový předseda spolku, Jan Moravec přetrvá se své funkci. Rada se shodla na způsobu 

volby členů Rady.  

 

Nejprve dojde k dovolení 1 člena do plného počtu Rady, což je 7. Následně budou znovu 

přerozděleny jednotlivé funkce v Radě. Hlasování proběhne anonymním psaním jmen na 

lístečky. 

 

Sčítací komise bude stanovena ze zástupců jednotlivých sektorů:  

za 1. běh – Barbora Žabová 

za 2. běh – Jan Fousek 

za 3. běh – Pavel Zajíc 

za 4. běh – Zuzana komínková 

za nestrannou složku – Jakub Janáček 

1. Kolo voleb – Volba nového člena Rady.  

Janem Moravcem byli přítomní vyzváni, zdali je mezi nimi někdo, kdo by měl o kandidaturu zájem.  



Zájem o kandidaturu a činnost v Radě projevili Debora Janáčková, Lucie Skalická a Ondřej Nedvěd.  

Hlasování: Novým členem Rady byla zvolena Lucie Skalická.  

 

 

2. kolo voleb – Rozdělení funkcí 

Současný stav rady: Předseda: Jan Moravec 

Místopředseda: Pavla Nedvědová 

Hospodář: František Pícha 

Jednatel: Lucie Lebedová 

Výběrčí: Zuzana Petroušková 

Člen 1: Petr Irion 

Člen 2: Jiří Zvára  

 

Hlasování: rozvržení funkcí v Radě: Předseda: Lucie Lebedová 

Místopředseda: Pavla Nedvědová 

Hospodář: František Pícha 

Jednatel: Lucie Skalická 

Výběrčí: Zuzana Petroušková 

Člen 1: Petr Irion 

Člen 2: Jiří Zvára  

 

Na jarní Valné hromadě proběhnou řádné volby dle stanov spolku.  

 

Valná hromada byla ukončena v 16:30 

 

 

 

 

 

Příloha:  

Pravidla stavění a bourání.  

 

 



 

Příloha č. 1 

Pravidla stavění a bourání tábora 

 Účast na stavění i bourání tábora je povinná pro všechny účastníky táborů!!! 

Pokud se někdo ze závažných důvodů nemůže zúčastnit stavění tábora, může si to nahradit 

v období mezi oficiálním termínem stavění a začátkem 1. běhu. Ozve se pověřené osobě, 

která mu řekne, co je potřeba dodělat. Může se domluvit s hlavním vedoucím 1.běhu a přijet 

pomoci v pátek nebo v sobotu před začátkem 1.běhu. 

Pokud se někdo nemůže ze závažných důvodů zúčastnit oficiálního termínu bourání tábora, 

má možnost si to nahradit v období mezi koncem 4. běhu a termínem bourání, ozve se 

pověřené osobě, co je potřeba udělat. Případně může přijet dodělat zbytek věcí, které se na 

bourání nestihly, opět zavolá pověřené osobě, která mu řekne, co dělat.  

Každý hlavní vedoucí zajistí na oficiální termín stavění a bourání ze svého běhu min. 10 lidí. 

Seznam jmen nahlásí 14 dní dopředu pověřené osobě.  

Z každého běhu určí hlavní vedoucí jednu pověřenou osobu, která bude na průběh stavění a 

bourání dohlížet. Jedna z těchto 4 pověřených osob povede docházku a napíše stručný 

záznam ze stavění a bourání. Také sepíše, co je potřeba dodělat nebo dokoupit. 

 

HLAVNÍ VEDOUCÍ HLÍDAJÍ AKTIVITU SVÝCH ČLENŮ A NEÚČAST NA AKCÍCH MŮŽE VÉST AŽ 

K VYLOUČENÍ Z TÁBORA. 

 


