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Milí Hlaholáci a Hlaholačky,

než se měsíc s měsícem sešel, máme tu nového člena, tedy spíše členku -
jmenuje se Stella a narodila se 20. října mamince Markétě Pochmannové a 
našemu dvornímu grafikovi Petru Halíkovi. Blahopřejeme! J

Narozeniny slaví: 

Ač je to k nevíře, v listopadu 

nemá narozeniny nikdo, proto

je tentokrát slavíme všichni! J

Jemné upozornění mimo téma: doslova za pár týdnů tady máme Vánoce a 

s nimi i náš vánoční koncert. Prosíme proto všechny členy o závazné 

objednávky vstupenek nejpozději do 25.11. u Silke! Lístky budou zase

číslované, 1 volňásek na člena a jeden zlevněný za 50 Kč, víc za tržní.

Další informace ke 146. valné hromadě:

Každý/á člen/ka oprávněný/á volit obdrží 

5 hlasovacích lístků 

Podle programu valné hromady tajné volby 

a volby aklamací proběhnou takto:

1. Volba - potvrzení ve funkci uměleckého 

vedoucího (volební lístek č. 1)

Výsledek hlasování oznámí volební komise

2. Volba - potvrzení ve funkci sbormistryně 

(volební lístek č. 2)

Výsledek oznámí volební komise

3. Volba starostky – starosty (volební lístek 

č. 3)

Výsledek oznámí volební komise

4. Volba zástupce starostky – starosty

(volební lístek č. 4)

Výsledek oznámí volební komise

5. Volba 4 členů výboru (volební lístek č. 5)

Na volebním lístku PŘEŠKRTNI jména 

zvolených do funkce starosty a zástupce 

starosty a jména těch, s jejichž členstvím ve 

výboru spolku nesouhlasíš.

Na volebním lístku zůstanou 

NEPŘEŠKRTNUTA pouze 4 jména. 

Zvoleni do výboru spolku budou kandidáti 

s největším počtem hlasů, jejichž jména 

oznámí volební komise.

Dnešní číslo je víceméně věnováno nadcházející 146. valné hromadě 

a volbám, proto prosíme, věnujte pozornost všem důležitým informacím.

Informace k průběhu voleb, 

konaných na 146. valné hromadě:

 Plné moci budou akceptovány, každý člen, 

oprávněný volit, může přijmout pouze jednu 

plnou moc, aby nevznikl zmatek při sčítání hlasů

 Formulář na plnou moc je ke stažení na webu

 Příspěvky do diskuze budou časově 

omezeny: 3 minuty pro příspěvek, 1 minuta pro 

reakci

6. Volba aklamací kontrolní a inventarizační 

komise – výsledek oznámí sčítací komisaři, 

zapíše volební komise.

Funkci v kontrolní komisi jsou ochotny 

nadále vykonávat Táňa Fulajtárová a Jaroslava 

Horáčková. 

Všichni zvolení přijetím jakékoli funkce jsou 

zavázáni k tomu, že se při výkonu své činnosti 

budou řídit platnými Stanovami a ostatními 

Řády spolku.                          19.10.2010 Cmundová

Seznam členů, kteří mají a nemají zájem 

být zvoleni, je na webu. 


