
Zápis z valné hromady HAM ze dne 4. června 2005
Valná hromada se konala v sobotu 4. června 2005 v MŠ Hrudičkova 2107, Praha 4 - Roztyly 
Zúčastnilo se jí 15 členek o.s. HAM. 

Program valné hromady: 

1. Činnost za minulé období 
2. Zpráva o hospodaření 
3. Plány na příští rok 
4. Volba výboru 
5. Diskuse 

Činnost za minulé období (referovala Lída Olšáková) 
Činnost lze rozdělit do 3 kategorií: 

osvětová činnost 

• každou poslední neděli v měsíci promítají členky výboru HAM filmy s tematikou přirozených 
porodů v pražském A-centru, Vítkova 10, Praha 8. 
Kromě těchto pravidelných setkání proběhlo také promítání v Ústí nad Labem. 
V současnosti má HAM k dispozici tyto filmy: 

• Rodí se budoucnost - porod je výzva a volba 
• Darovat život 
• Rodit a být porozen 
• Porod v holandské nemocnici ve srovnání s porodem doma 
• Vlastní silou 
• Moje malé děťátko 
• Domorodky 
• Jak jste to všechno zvládly? 

• organizování přednášek v A-centru, Vítkova 10, Praha 8 (MUDr. Pudil - Očkování, Běžná 
dětská onemocnění, Homeopatie) 

• seminář "Jaké je to rodit doma" uspořádala Johanka Kubaňová z HAM-jih v Českých 
Budějovicích 

poradenská činnost 

• telefonické dotazy zodpovídá Lída Olšáková 
• e-mailové dotazy zodpovídají členky výboru HAM, příp. dotazy postupují osobám 

fundovaným na tyto odpovědět 
• byla zahájena činnost pravidelné zdravotně-právní poradny. Každý 1.pátek v měsíci od 11 do 

13.45 jsou v A-centru, Vítkova 10, Praha 8 k dispozici členky výboru HAM. Obrátit se na ně 
mohou všichni, kdo potřebují poradit v otázkách očkování, práva na zdravotní péči, práva 
odmítnout zdravotní péči, problémů s ambulantním porodem apod. 

Činnost politická 

• členky výboru HAM se účastnily seminářů v Parlamentu a zasedání sociálně zdravotního 
výboru Parlamentu, s akutními problémy se obracely na Ministerstvo zdravotnictví a 
Ministerstvo sociálních věcí 

• spolupráce s ENCA 
• spolupráce s pacientskou organizací Koalice pro zdraví, v loňském roce se zástupkyně HAM 

zúčastnily jejího semináře Pacient a lékař - začátek dialogu, který se uskutečnil na půdě 
Parlamentu 

• HAM se stalo členem Platformy českých ženských organizací pro vstup do mezinárodních 
ženských organizací The European Woman's Lobby (EWL), která byla v roce 2004 založena. 
V lednu se konala první valná hromada, za HAM se jí zúčastnila Martina Suchánková. 
Hlavním úkolem EWL je prosazování práv žen na úrovni Evropského parlamentu. 



Zpráva o hospodaření (referovala Martina Suchánková) 
2004 byl po finanční stránce pro HAM pozitivní, tzv. hospodářský výsledek (rozdíl celkových příjmů 
a celkových výdajů) byl + 3333,27 Kč. 

Na konci roku bylo na účtu 12 206,58 Kč a v pokladně 10 368,- Kč. 

Finanční "injekcí" byl pro HAM seminář o porodu doma organizovaný Johankou Kubaňovou 
v Českých Budějovicích, který "vydělal" pro HAM 10 840,63 Kč (podstatně více než byla původní 
kalkulace). Na realizaci semináře získala Johanka sponzorské dary od firmy Girasol, od Weledy a od 
Dipl.hom. Bedřicha Burkoně LCCH. 

Kurzovné od účastníků semináře a vstupné z promítání je vedeno v kategorii tzv. zdaňovaných 
příjmů. Po odečtení výdajů na dosažení zdaňovaných příjmů se výsledná částka, která loni činila 2 
094,- Kč přiznává finančnímu úřadu (pokud ji však v příštích 3 letech použijeme na činnost sdružení, 
nemusíme z ní platit daň). 

Na členských příspěvcích se v r. 2004 vybralo pouze 5 530,- Kč (v předchozím období tj. v r. 2003 se 
vybralo téměř jednou tolik 9 800,- Kč). Členský příspěvek uhradilo pouze 18 registrovaných členů, 
86 členů vloni příspěvek nezaplatilo. Asi třetina platících členů zaplatila základní poplatek 100 Kč, 
dvě třetiny platily vyšší částku 200-1000 Kč. 

Do loňského roku jsme vedli jednoduché účetnictví a zpracovávali jsme ho svépomocně. Od roku 
2005 musíme jako právnická osoba vést podvojné účetnictví, bude ho zpracovávat profesionální 
účetní a budeme za vedení účetnictví platit. Z tohoto důvodu předala Miloslava Kramná, která 
doposud účetnictví vedla, veškeré podklady člence výboru HAM Martině Suchánkové a bude nutno 
najít novou účetní. 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2004 
občanské sdružení: Hnutí za aktivní mateřství, Nová 152, 252 25 Zbuzany 

období: 1.1.2004 až 31.12.2004 

Majetek Výkaz o majetku a závazcích na začátku 
zdaňovacího období

na konci zdaňovacího 
období

nehmotný investiční 0,00 0,00 
majetek 
hmotný investiční 0,00 0,00 
majetek 
Zásoby 0,00 0,00 
Pohledávky 0,00 0,00 
peníze a ceniny 4340,00 10368,00 
bankovní účty 14901,31 12206,58 
majetkové cenné 0,00 0,00 
papíry a vklady 
ostatní finanční 0,00 0,00 
majetek 
opravné položky 
(aktivní) 0,00 0,00 

Závazky 0,00 0,00 
Rezervy 0,00 0,00 
Půjčky 0,00 0,00 



opravné položky 
(pasivní) 0,00 0,00 

Výkaz příjmů a výdajů 
příjmy za zdaňovací období výdaje za zdaňovací období
dary, granty 5 464,63 materiály, letáky,kopírování 551,50 
členské příspěvky 5 530,00 režie 457,50 
úroky na BÚ 6,64 odměny 0,00 
Příjmy nezdaňované celkem 11 001,27 různé 4 632,00 
Příjmy zdaňované 16 220,00 Výdaje kt.nejsou na dosaž.zdaň.příjmů 9 762,00 

Výdaje na dosaž.zdaň.příjmů 14 126,00
Rozdíl zdaň. příjmů a výdajů 2 094,00 
Příjmy celkem 27 221,27 Výdaje celkem 23 888,00
Rozdíl celkových příjmů a výdajů 3 333,27 

Plány na příští rok (referovala Petra Sovová) 
1. pokračování promítání v A centru, Vítkova 10, Praha 8 
2. přeložení brožur britské organizace AIMS, které HAM zakoupil. Brožury se zabývají 

jednotlivými aspekty porodu a mimo jiné velmi usnadňují orientaci ve spleti nařízení, 
vyhlášek, pravidel, rutinních postupů atd. Vysvětlují, které postupy můžete odmítnout a které 
jsou naopak prospěšné. 

3. vytvoření pracovní skupiny "Minoritní proudy v péči o dítě" pro samostatnější aktivitu na poli 
očkování 

4. chystá se internetová konference HAMu 
5. chystá se očkovací internetová konference 
6. snaha o vytvoření titulků ke dvěma novým filmům (Moje malé děťátko, Jak jste to všechno 

zvládly?) 
7. příprava velké výstavy o porodech (všechno, co jste si kdy přáli vědět o porodu a báli jste se.) 
8. vytvoření letáku o tom, co HAM může nabídnout (jaké filmy, přednášky,.) 
9. přetvoření a průběžná aktualizace internetových stránek HAMu 
10.řešení problému s propojením členů HAMu, protože zatím se aktivně schází stále jen výbor. Je 

možné, že alespoň částečným řešením bude internetová konference. 

Představení zájemců o práci ve výboru 

Lída Olšáková 

Bydlí v Praze, má 2 děti, členkou HAM je od roku 2000. Pracuje v oblasti informatiky, v současné 
době na zkrácený úvazek.V minulém období byla předsedkyní HAMu, věnovala se převážně oblasti 
legislativy a tvorbě internetových stránek. 
E-mail: lolsakova@volny.cz 

Petra Sovová 

Spoluzakladatelka H.A.M. vystudovala gymnázium, od té doby žije velmi aktivním životem matky, 
příležitostné učitelky, výtvarnice, manažerky, chovatelky, pěstitelky, lektorky, podnikatelky, 
feministky a mnoha dalšími životy. 
Kromě H.A.M. členka občanských sdružení Pražské matky, Asociace pro domácí vzdělávání, 
Agentury Gaia. 



S Martinou Suchánkovou organizuje a vede pravidelné videoprojekce a diskuse o přirozeném porodu 
a aktivní roli rodičů při něm. Prodává šátky na nošení dětí, pořádá kursy nošení. 
E-mail: petra.sovova@seznam.cz 

Martina Suchánková 

V současnosti na mateřské dovolené, má 1 dceru, bydlí v Praze, je jí 31 let. V HAMu je od jeho 
založení, 1,5 roku je ve výboru. Převzala hospodaření po Míle Kramné, s Petrou Sovovou promítá 
v A-centru filmy, snaží se aktivně působit na poli očkování. 
E-mail: martinaber@volny.cz 

Líba Šťastná 

Studentka pedagogické fakulty UP v Olomouci na mateřské dovolené, diplomovaná zdravotní sestra, 
pracovala i jako obchodní zástupce, vychovatelka a pedagog. Matka 3 dětí, bydlí v Poděbradech. V 
HAM je od roku 2003, od roku 2000 je členkou Laktační ligy, o rok později ukončila kurz Laktačního 
poradce a od té doby je aktivní laktační poradkyně. Je členkou o. S. Rodina a dítě. 
E-mail: lista@centrum.cz 

Kateřina Havlínová 

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, pracuje v Nadačním fondu Klíček, v současné době 
je na mateřské dovolené. Má 2 děti, v HAM je od jeho založení. 
E-mail: kacahavl@seznam.cz 

Volba výboru 

Celkem přítomno 15 členů HAM, kteří se mohou zúčastnit hlasování. 

Hlasování o zvolení Lídy Olšákové do výboru HAM. 
Pro: 14, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat 

Hlasování o zvolení Petry Sovové do výboru HAM. 
Pro: 14, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat 

Hlasování o zvolení Martiny Suchánkové do výboru HAM. 
Pro: 14, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat 

Hlasování o zvolení Líby Šťastné do výboru HAM. 
Pro: 14, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat 

Hlasování o zvolení Kateřiny Havlínové do výboru HAM. 
Pro: 14, Proti:0, Zdrželo se: 1, Výsledek: návrh přijat 

Hlasování o tom, aby výbor pracoval ve složení: Petra Sovová - předsedkyně, Lída Olšáková a 
Martina Suchánková - místopředsedkyně, Líba Šťastná a Kateřina Havlínová - členky. 
Pro: 15, Proti:0, Zdrželo se: 0, Výsledek: návrh přijat 

Diskuse 
V rámci diskuse hovořila Petra Sovová blíže o chystané výstavě o porodech, která se měla konat na 
podzim roku 2005 v Gallery Art Factory na Václavském náměstí. Tato galerie však zrušila dohodu o 
pronájmu prostor, HAM se bude snažit získat od galerie peníze, které se již vložily do přípravy 
výstavy a materiálů k ní vytvořených. Podařilo se domluvit možné konání výstavy v prostorách 
Národního muzea, prozatím není podepsána smlouva, ale o pronájmu se bude jednat. 

Porodní asistentka Zuzana Štromerová informovala o Mezinárodní perinatologické konferenci 
v květnu 2006, kde by se mohla tato výstava inzerovat. 

Zapsala: Kateřina Havlínová, 4.6. 2005 
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