
Zápis z 11. schůze výboru dne 25.5.2015 

Přítomni za výbor:  Eva Rychlíková, Jana Reichlová, Pavel Boháč,  Eva Cmundová, Anežka 

Mimochodková, Šárka Takáčová, Roman Novák  

Za revizní komisi: Honza Horálek,  Bohunka Potužáková 

Omluveni : Vlaďka Hovančíková, Eva Samková 

 

Jednáno o žádosti Lenky Dandové, která projevila zájem o prodloužení své smlouvy s  Hlaholem, 

která končí k 30.6.2015, a požádala výbor o vyjádření. 

Výbor v této souvislosti požádal Kláru Ježkovou o vyjádření ohledně jejího návratu do funkce druhého 

sbormistra. Klára se nemohla dostavit osobně z důvodů nemoci své rodiny (důsledek havarie pitné 

vody v Dejvicích) a své stanovisko (konkrétně úmysl nastoupit v plném rozsahu znovu do funkce 

druhého sbormistra od 1.9.2015) sdělila prostřednictvím e-mailu, který přečetl Roman.  

Eva R. zastává stanovisko, že je samozřejmostí  pokračovat ve spolupráci s Klárou Ježkovou, a to jak 

z důvodu dlouholeté dobré spolupráce, tak také proto, že byla Klára valnou hromadou zvolena do 

funkce druhého sbormistra na období jednoho roku (tedy do příští valné hromady na podzim 2015), 

uvolněna pro plnění mateřských povinností byla dočasně, po vzájemné dohodě,  a její návrat byl 

předem odsouhlasen a přislíben. V tomto smyslu se vyjádřil také Roman Novák a Bohunka 

Potužáková.   

Hlasování výboru o tom, že smlouva s Lenkou Dandovou nebude prodloužena (+ návrat Kláry 

k 1.9.2015) -  5 hlasů pro,  1 hlas (Eva Cm.)se zdržel hlasování, 1 hlas proti (Pavel Boháč, navrhoval 

svolání mimořádné valné hromady s programem volby druhé sbormistryně na období druhého 

pololetí roku 2015, není jisté, zda bude moci Klára práce s tím spojené plnohodnotně vykonávat). 

Výbor proto rozhodl, že smlouva s Lenkou Dandovou nebude prodloužena a tuto informaci na 

nejbližší zkoušce  (28.5.) oznámí sboru, s tím, že má možnost se k celé věci vyjádřit. 

Výbor se zároveň jednomyslně shodl, že působení Lenky v Hlaholu bylo velmi příjemné, úspěšné, a že 

jí za její práci patří velký dík. 

Pavel Boháč sdělil radostnou zprávu, že jsme z Prahy 1 dostali přidělen grant na 40 000,-Kč. Na 

přelomu května/června budeme vyvyrozuměni e-mailem, je třeba rychle reagovat (podpisy). 

Jednáno o koncertě v Oxfordu, řeší se peníze, Program Dvořákova D-Dur. 

Roman - předběžná možnost koncertu  ve spolupráci s vedoucím  sboru v Italii, co u nás už vloni 

zpívali, jaro/podzim 2016? 

 

 

Zapsala: Jana Reichlová 


