
    ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 

               DO ZUŠ VIMPERK Z.S  

      ze dne 17. 6. 2016 

                             

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program:  1.   Informace k soustředění 

   2.   Informace o hosp. výsledku plesu dechovky 

  3.   Organizační informace o fungování spolku 

 

 

   

 Paní Zámečníková zahájila jednání schůze, přivítala přítomné a informovala o změně pořadí 

projednávaných bodů. 

 

 

   1.    Ředitel ZUŠ podal základní informace o soustředění konaném v termínu  

20. – 27. 8. na Nových Hutích. Připomněl, že úhrada soustředění je tentokrát snížena na  

2500 Kč z důvodu nevyčerpání prostředků z jarního soustředění a jejich převodu na tuto úhradu. Zdůraznil 

nutnost aktuálního posouzení zdravotního stavu účastníků, zejména z pohledu bezinfekčnosti.  

Kapelník zdůraznil nutnost dodržení termínu nástupu a odjezdu u všech účastníků. 

 

   2.    Pokladník spolku, pí Schartnerová, seznámila schůzi s hospodářským výsledkem letošního 

plesu dechovky. Předsedkyně spolku v této souvislosti zmínila okolnosti, které předcházely vlastní přípravě 

plesu, včetně důvodů neúčasti TGM na přípravě plesu. Jejich výsledkem bylo rozhodnutí části členské 

základny uspořádat ples i bez účasti TGM (60 vyjádření kladného souhlasu k pořádání plesu) 

 

Příjmy plesu  -  132 980 Kč 

Výdaje plesu -    62 488 Kč 

Výtěžek         -    70 412 Kč  

 

 

  Pan Staněk vysvětlil historii existence plesu, své kroky a pohled na věc. Zdůraznil důvody nutnosti 

spolupráce TGM a popsal dění, které vyvolalo rozhodnutí ples v letošním roce nepořádat a následné změně 

stanoviska. Zdůraznil své přání obnovit letitou spolupráci s mažoretkami TGM. Velmi silně zkritizoval 

diskusi vedenou členy na sociálních sítích, která nepravdivě osočovala kapelníka a některé další osoby 

z nakládání s prostředky z výtěžků plesů. 

  Své stanovisko k situaci připojil i ředitel ZUŠ. Zopakoval důvody vzniku spolku z bývalého SR při 

ZUŠ. Vysvětlil logickou a právní vazbu mezi spolkem a ZUŠ. Konstatoval, že z jeho pohledu spolek neplní 

zamýšlenou funkci.  

  Pan Beránek se omluvil za svou neúčast na jednáních výboru a obhajoval ze svého pohledu své 

příspěvky na sociálních sítích. 

 

  Pí Zámečníková vyzvala přítomné k vyjádření se k věci. 

  P. Navrátil obhajoval formu diskuse na Facebooku. 

  P. Vališ M. kritizoval obsah příspěvku p. Beránka. 

  P. Beránek reagoval a navrhl, že pokud bude někdo jiný ochoten ve výboru pracovat, je ochoten práci 

ve výboru ukončit. 



  P. Vališ oznámil, že nebude s p. Beránkem ve výboru spolku spolupracovat, stejně tak p. Staněk.  

 

  Pí Zámečníková vysvětlila důvody, které vedly k myšlence pořízení bund pro DO a celou genezi vývoje 

této záležitosti. Zdůraznila, že při prvotních zkouškách jejich provedení nikdo neměl žádné připomínky a 

následně na síti vznikla nefér diskuze k věci.  

       P. Staněk vyjádřil nesouhlas s pořízením bund v situaci, kdy chybí ještě saka a košile pro některé členy 

DO. Upozornil také na to, že členové DO se velmi špatně starají o současné oblečení, věci si nehlídají a stále 

je někde zapomínají. 

 

  P. Tobisch navrhl v případě bund oslovit sponzory s nabídkou umístění loga. 

 

  Pí Vališová upozornila, že podstatou komunikace na síti byl vlastně zdroj prostředků na pořízení bund. 

   Pí Žižková upozornila na to, že si při poslední soutěži musela košili půjčovat. 

  Někteří další členové kritizovali nedostatečnou informovanost členů, kteří nedochází pravidelně na 

zkoušky.  

  Pí Andraschková zhodnotila současnou situaci jako nedobrou a navrhla, i přes naprostou nevhodnost 

vystupování p. Beránka, aby se výbor pokusil narovnat vztahy ve výboru spolku a členové spolku DO měli 

jiný způsob komunikace jak mezi sebou, tak s výborem spolku.  Pí Štouralová upozornila na to, že 

současné fungování DO je v režimu nadstandardu z hlediska péče o členy orchestru a přitom se diskuse točí 

kolem naprosto nesprávného pohledu na zajišťování chodu orchestru. 

       Pan Beránek podal rezignaci na členství ve výboru spolku. 

 

  Paní Schartnerová a paní Zámečníková podaly rezignaci na členství ve výboru spolku. 

 

 

Návrh na volební komisi  -  Hrdlička, Andraschková, Štouralová 

Byla sestavena kandidátka na členy výboru. 

Proběhla tajná volba výboru spolku – viz. zápis volební komise. 

 

Čl. schůze navrhla zveřejňování zápisu z výboru spolku na stránkách ZUŠ.  

 

Předseda volební komise oznámil výsledky voleb - nové složení výboru: 

Petr Staněk   45 hlasů 

Pavel Vališ   35 hlasů 

Jan Hrdlička   33 hlasů 

Zdeňka Zámečníková  27 hlasů 

Tomáš Tobisch  24 hlasů  

 

 

Zapsal: Bohuslav Fleišmann v.r. 

 


