
146. Řádná valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 

 
Datum konání: čtvrtek, 11. listopadu 2010 

Místo konání: Velký sál Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 
 

 
PROGRAM 146. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 
 

1. Zahájení VH 
- Uvítání starostkou s. Klein. 

- Písemné oznámení o konání VH vč. navrženého programu bylo zveřejněno 
s dostatečným předstihem (internet, písemně na nástěnce při zkouškách). 
- Starostka s. Klein pověřila zápisem p. Michala Steiningera. 

 
2. Usnášeníschopnost 

- S. Blažíčková konstatovala, že podle prezenční listiny je k dnešnímu dni 
registrováno 44 členů, přítomno vč. plných mocí je 40 členů, oprávněno volit je 39 
členů. To je nadpoloviční většina členů a valná hromada je proto usnášeníschopná.  

 
 

3. Volba volební komise 
- Do volební komise kandidují s. Cmundová, s. Hučínová, s. Hauptová. Výsledek 
hlasování: 

 
pro  39 

proti  0 
zdržel se 0 
 

- Volební komise byla zvolena. 
 

4. Volba sčítacích komisařů 
- Jako sčítací komisaři kandidují s. Steinerová, br. Kašpar, s. Štorchová. Výsledek 
hlasování: 

 
pro  39 

proti  0 
zdržel se 0 

 
- Sčítací komisaři byli zvoleni. 
 

5. Schválení programu VH 
- S. Klein přednesla návrh programu spolu s doplněním tohoto návrhu o bod: 

rozhodnutí VH ohledně odvolání br. Čítka, br. Vondráčka a br. Svatušky proti 
rozhodnutí výboru spolku, kterým bylo těmto bratrům zrušeno členství ve spolku. 
- Br. Čítek navrhnul, aby výše uvedený doplněk programu VH byl chronologicky 

zařazen až na konec VH a nikoliv na její začátek. 
- Těsně před hlasováním o programu VH br. Vondráček a br. Čítek zkontrolovali 

platnost a legitimitu všech 7 plných mocí. 
- Výsledek hlasování o navrženém programu VH: 
 

pro   36 
proti  2 

zdržel se 1 
 



- Přednesený návrh programu VH spolu s doplňkem byl schválen. 

 
6. Rozhodnutí VH ohledně odvolání br. Čítka, br. Vondráčka a br. Svatušky 

proti jejich vyloučení ze spolku 
- S. Reichlová přednesla svůj příspěvek.  

- Br. Čítek přednesl svůj příspěvek. 
- Br. Svatuška přednesl svůj příspěvek. 
- Br. Vondráček přednesl svůj příspěvek. 

- Rozvinula se diskuse k tématu vyloučení členů ze spolku. Do diskuse se zapojilo 11 
členů VH (s. Cmundová, br. Jindra, br. Weber, s. Hučínová, br. Kašpar, p. Fencl, s. 

Královičová dvakrát, br. Čítek, br. Jirásek, br. Jackson a br. Vondráček). 
- Hlasování o vyloučení br. Čítka, br. Vondráčka a br. Svatušky ze Zpěváckého spolku 
Hlahol: 

 
pro  31 

proti  3 
zdržel se 3 
(2 hlasy neplatné) 

 
- Br. Čítek, br. Vondráček a br. Svatuška byli vyloučeni ze Zpěváckého spolku Hlahol 

v Praze. 
- S. Klein požádala vyloučené členy, aby opustili jednací sál. 
 

7. Zpráva o hospodaření spolku 
- S. Fulajtárová přednesla zprávu kontrolní komise ohledně hospodaření spolku. 

- Následovala krátká diskuse vztahující se ke zjištěním a návrhům kontrolní komise. 
 
8. Zpráva inventarizační komise 

- S. Jeřábková přednesla zprávu inventarizační komise ohledně spolkového majetku. 
- Následovala krátká diskuse vztahující se ke zjištěním a návrhům inventarizační 

komise. 
 
9. Zpráva starostky spolku o činnosti výboru 

- S. Klein přednesla zprávu o činnosti výboru spolku v umělecké a provozní oblasti. 
- VH byla informována o neplánovaném překročení peněžních výdajů výboru na 

výměnu kotlů v sálech a kanceláři a za vyvložkování komínů. 
- Následovala krátká diskuse vztahující se ke zprávě starostky spolku. 

- Hlasování o legitimizaci překročení výše uvedených peněžních výdajů: 
 
pro   39 

proti  0 
zdržel se 0 

 
- VH legitimizovala výborem překročené peněžní výdaje na rekontrukci topné 
soustavy spolku. 

 
10. Zpráva pokladníka 

- Pokladník br. Weber přednesl zprávu o hospodaření v pokladně spolku. 
- Následovala krátká diskuse vztahující se ke zprávě pokladníka. 
 

11. Zpráva uměleckého vedoucího 
- S. Steinerová přednesla zprávu uměleckého vedoucího za sbormistry p. Nováka a 

pí. Ježkovou, kteří se neúčastnili VH. 
 



12. Návrh starostky ohledně budoucnosti sboru 

- S. Klein vznesla k VH návrh, zda se bude sbor ubírat spíše cestou vyšší náročnosti 
zkoušených  hudebních děl (a s tím souvisí zvýšení pravomocí sbormistrů a vyšší 

prestiž sboru) nebo spíše se sbor bude ubírat cestou opačnou, tj. zkoušením méně 
náročných děl. Hlasování o zvýšení nároků: 

 
pro  37 
proti  0 

zdržel se 2 
 

13. Schválení funkce uměleckého vedoucího 
- Hlasování o potvrzení uměleckého vedoucího Romana Z. Nováka pro rok 2011: 
 

pro   38 
proti   1 

zdržel se  0 
 
- Umělecký vedoucí Roman Z. Novák byl potvrzen ve funkci sbormistra. 

 
14. Schválení funkce sbormistryně 

- Hlasování o potvrzení sbormistryně Kláry Ježkové pro rok 2011: 
 
pro   37 

proti   2 
zdržel se  0 

 
- Klára Ježková byla potvrzena ve funkci sbormistryně. 
 

15.Volba starosty 
- Navržené kandidátky na starostku: s. Klein, s. Hučínová, s. Cmundová 

- Výsledky hlasování: 
 
s. Klein         37 

s. Hučínová          1 
s. Cmundová        1     

 
- Novou starostkou je s. Silke Klein. 

- S. Fulajtárová poděkovala nové starostce Silke Klein za její dosavadní práci a přínos 
pro spolek a popřála jí hodně síly a elánu do dalšího funkčního období. 
 

16. Volba zástupce starostky 
- Kandidátka na zástupkyni starostky: s. Hovančíková.  

- Výsledky hlasování: 
 
s. Hovančíková 31 

s. Samková  1 
s. Blažíčková 2 

s. Cmundová 3 
zdržel se  1 
(1 neplatný hlas) 

 
- Novou zástupkyní starostky je s. Hovančíková. 

 
17. Volba a doplnění výboru 



- S. Holubové tříleté období její funkce první jednatelky pokračuje ještě rok. Noví 

kandidáti do výboru: s. Blažíčková, s. Cmundová, br. Jirásek, br. Weber, s. Lacinová, 
s. Reichlová, s. Levpuščeková, s. Hučínová, s. Samková, s. Hauptová. 

- Výsledek hlasování: 
 

s. Blažíčková 23 
s. Cmundová 25 
br. Jirásek  23 

br. Weber  27 
 

- Uvedeni jsou jen kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. 
- S. Blažíčková, s. Cmundová, br. Jirásek a br. Weber byli zvoleni do funkce člena 
výboru. 

 
18. Volba kontrolní komise 

- Navržené složení kontrolní komise: s. Fulajtárová, s. Horáčková. 
- Výsledky hlasování: 
 

pro  39 
proti  0 
zdržel se 0 

 
- Kontrolní komise byla v navrženém složení schválena. 

 
19. Volba inventarizační komise 
- Navržené složení inventarizační komise: s. Lacinová, s. Jeřábková 

- Výsledky hlasování: 
 

pro  39 

proti  0 
zdržel se 0 

 
- Inventarizační komise byla v navrženém složení schválena. 
 

 
20. Usnesení 146. řádné valné hromady Hlaholu 

 
146. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze vzala na vědomí: 
- Přítomno bylo vč. plných mocí celkem 40 členů, z toho 39 členů oprávněných 

hlasovat 
- Zprávu o činnosti kontrolní komise 

- Zprávu o činnosti inventarizační komise 
- Zprávu starostky o činnosti výboru 
- Zprávu pokladníka 

- Zprávu uměleckého vedoucího 
- Členkou výboru zůstává po zbylé jedno období s. Holubová 

- Neudělení absolutoria výboru ze strany kontrolní komise 
 
146. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze schválila: 

- Romana Z. Nováka ve funkci uměleckého vedoucího na rok 2011 
- Kláru Ježkovou ve funkci sbormistryně na rok 2011 

- vyloučení br. Vondráčka, br. Čítka a br. Svatušky ze Zpěváckého spolku Hlahol 
v Praze 
 



146. valná hromada Zpěváckého spolku Hlahol v Praze zvolila a odsouhlasila: 

- Starostku – s. Silke Klein. 
- Zástupkyni starostky – s. Vladimíru Hovančíkovou. 

- Nové členy výboru – s. Blažíčkovou, s. Cmundovou, br. Jiráska a br. Webera. 
- Nové obsazení kontrolní komise – s. Fulajtárová, s. Horáčková. 

- Nové obsazení inventarizační komise – s. Lacinová, s. Jeřábková. 
 
 

- Následně bylo o výše uvedených bodech postihujících skutečnosti, které byly 146. 
Valnou hromadou Zpěváckého spolku Hlahou vzaty na vědomí, schváleny, nebo 

zvoleny, hlasováno valnou hromadou s tímto výsledkem: 
 
pro  39 

proti  0 
zdržel se 0 

 
- Usnesení 146. řádné valné hromady bylo jednomyslně schváleno. 
 

 
 

 
 

15.11.2010 zapsal Michal Steininger 

 
 

 
 
 

Schválila: 
 

 
 
…………………………………………………… 
                starostka spolku 

 
 

 
 

 
 
 

Přílohy (kdykoli k nahlédnutí v kanceláři): 
- Prezenční listina 

- Usnášeníschopnost 
- Návrh programu VH 
- Zpráva kontrolní komise 

- Zpráva inventarizační komise 
- Zpráva starostky o činnosti výboru 

- Zpráva uměleckého vedoucího 
- Zpráva pokladníka 

- Zpráva volební komise 
- Příspěvek s. Reichlové 
- Návrh na vyloučení br. Vondráčka, br. Čítka a br. Svatušky 

- Návrh na hlasování o budoucí koncepci umělecké činnosti sboru 


