
Zápis ze schůze výboru Zěváckého spolku Hlahol 6. 10. 2014 

 

Program zaměřen na organizaci a přípravu Valné hromady 

 
Přítomni: Helena Havelková, Vladimíra Hovančíková, Anežka Mimochodková, Eva 

Cmundová, Eva Samková, Jana Reichlová, Tereza Lokajová, Pavel Boháč 

Omluveni: R. Z. Novák 

 

 

1) Zpráva starostky o práci na archivu, studentky pokročily v práci, jedna ukončila činnost 

a druhá bude pokračovat dále. Starostka přednesla návrh na bezplatném uložení 

archivních materiálů a not v archivu Masarykova ústavu a archivu AV ČR. 

 

2) Zajištění prezenční listiny a pozvánek na VH pro zasloužilé a čestné členy – zajistí SES. 

Eva Samková. Rovněž podala dotaz na to, zda všechny čestné a zasloužilé členy a neaktivní 

členy Hlaholu pozvat na VH. Na základě tohoto dotazu se rozvinula diskuze ohledně toho, 

kdo je vlastně členem Hlaholu, jaká jsou pravidla a smysl pro zasloužilé a čestné členy – 

rozdíly, možnosti v hlasování a ovlivňování výsledků hlasování i přesto, že nejsou aktivními 

členy a nemají přehled o akcích a průběhu jak hlaholských tak i spolkových akcí. Dotaz Evy 

Samkové – jak je to a bude se členstvím dlouhodobě nechodících, nezpívajících členů, ale se 

zájmem být členy spolku Hlahol, byl krátce řešen a byl podán návrh na změnu stanov ohledně 

členství ve spolku (i dalších nejasných bodů Stanov), i když úprava je daná stanovami a 

opakuje se ve všech novelizacích. 

 

3) Dotaz a diskuze k řešení členství Romana Nováka – sbormistra a UV, který podal před 

prázdninami přihlášku, a na výboru se ještě neprojednávala. Dle bodů Stanov a výkladu ses. 

E. Cmundové R. Novák - umělecký vedoucí a dirigent nemůže být výkonným členem Spolku. 

Odkázala na § 7 stanov, který se některým členům výboru nezdá jako jednoznačný výklad, 

pak na §8, odst. 2, písm. a) a b), dle nichž jednou z hlavních povinností výkonných členů je 

pravidelná účast na zkouškách sboru, což v případě současného uměleckého vedoucího 

nepřipadá v úvahu. Dva členové výboru namítali, že by se měly akceptovat jeho zásluhy. K 

tomu bylo připomenuto, že za své zásluhy pro sbor obdržel čestné členství. Tento bod zůstal 

nedořešen. 

 

4) Starostka podala informaci o jednání s panem Vítkem Zahrádkou, zda by mohl pomoci 

s přechodem na nový redakční systém pro web. Jednalo by se o spolupráci se sbormistryní 

Klárou Ježkovou.  

 

5) Diskuze i schůze výboru byla vzhledem k času starostkou ukončena. 

 

Zapsala: Vladimíra Hovančíková 

Za správnost: Helena Havelková 


