
ZÁPIS 
 

z jednání valné hromady (členské schůze) Kruhu přátel Severáčku konané dne  
20. května 2015 

 
MALÍ ZP ĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a KONCERTNÍ SBOR 

 
 
Přítomni: Silvie Pálková, Radka Fryčová, Ivan Pergler, Miroslav Matuna,  Lenka   
                  Ryšánková, Ilona Kopecká, Lenka Holatová, Petra Loulová, Petra Stejskalová ,   
                  Georgie Svobodová j.h., Lenka Raginová j.h., Kateřina Nováková j.h., Eva   
                  Dvořáková j.h. 
Omluvena:  Andrea Čančarová Houfková 
 
                  Rodiče dle prezenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I a Broučků II, Plamínku   
                  a koncertního sboru. 
                  Další členové KPS, druzí rodiče dětí Severáčku, kteří jsou členy na základě              
                  řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku                                                               
                  a další členové, kteří nejsou rodiči dětí Severáčku, ale jsou členy na základě              
                  řádně podané a výborem KPS přijaté přihlášky a zaplaceného příspěvku 
                   
Program jednání: 
 
1. Úvodní slovo, volba orgánů valné hromady (předseda VH, zapisovatel, skrutátor, 

ověřovatel) 
2. Zprávy o činnosti výboru KPS od 21.5.2014 dosud 
3. Doplnění výboru KPS, volba nových členů 
4. Zpráva revizní komise a schválení účetní závěrky za rok 2014 
5. Hodnocení akcí sboru konaných od 21.5.2014 dosud + plán akcí na šk. rok 2015/2016 
6. Letařovice 2015 – stav, příprava soustředění 
7. Diskuse, závěr  
 

1. Úvodní slovo 
Valná hromada byla svolána výborem KPS oznámením na webových stránkách sboru s více 
než 14denním předstihem. 
Valnou hromadu (VH) zahájila paní sbormistryně Silvie Pálková a předseda výboru KPS Ivan 
Pergler, přivítali rodiče a přítomné členy KPS. O předsednictví valné hromady byla požádána  
Ilona Kopecká, členka výboru KPS, funkce se ujímá (není třeba hlasovat) 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, celkem je přítomno 21hlasujících členů (dle stanov 
nutných 15 hlasujících), ostatní (dle prezenčních listin) bez hlasovacího práva  
 
Zapisovatelkou navržena Lenka Holatová, členka výboru KPS 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0 , Zdrželi se: 0  (volená osoba nehlasuje) 
 
Za skrutátora navržen(a) : Petra Stejskalová, členka výboru KPS 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželi se: 0 
 
Ověřovatelem zápisu navržen(a):  Tomáš Fanta, člen KPS  
Hlasování: Pro: 20, Proti 0, Zdrželi se: 0    



2. Zpráva o činnosti výboru KPS od 21.5.2014 dosud 
 
Předsedkyně valné hromady (dle nového obč. zákoníku členské schůze) Ilona Kopecká uvádí, 
které akce se konaly a co všechno nový výbor řešil po konání poslední valné hromady dne 
21.5.2014, slovo si střídavě bere spolu s předsedou KPS a paní sbormistryní: 

a) akce sboru od 21.5.2014 dosud 
- 6.6.2014 - zájezd do Francie 
- počátek července – soustředění Letařovice (+ koncert Všeň a kostelíček Letařovice) 
- 23.9. - koncert hl. sboru na festivalu Lípa Musica v České Lípě 
- 4.10. – Broučci – Den jablka Sychrov 
- 23.10. – koncert přípravných odd. v ZUŠ 
- 9.11. -  účast koncertního sboru na festivalu Porta Musicae Nový Jičín (TV Noe) 
- 7.12. -  adventní koncert hl. sboru v kostele Sv. Bonifáce v Hanychově 
- 14.12. – vánoční koncert DK Liberec 
- v prosinci a lednu začala spolupráce v DFXŠ – mladší děti HLSB vystupují 

v Goethově Faustovi a činohře Kryštofa Pavelky Dějiny strany mírného pokroku 
v mezích zákona (režie Ondřej Pavelka) 

- 9.1.2015 – Tříkrálový koncert HLSB v Žitavě 
- 21.2. – III. ples Severáčku - Koloseum 
- 26.2.  – 1.3. – soustředění Plamínku v Oldřichově 
- 28.2. – účast HLSB na matiné v Malém divadle k 90. narozeninám Evy Kubínové 
- 9.3. - Silvie Pálková ve Večerním Mikroforu Jaroslava Svěceného ( ČRo 2) 
- 12.3. – 15.3. – soustředění HLSB v Kořenově, chata Zvonice 
- 29.3. – Jarní koncert Severáčku (věnováno památce Jiřiny Uherkové k jejím 

nedožitým 85. narozeninám, účast KPS z francouzského Vineuil v čele s Janou 
Chevallier (3denní návštěva + 28.3. společenský večer v ZUŠ) 

- 24.4. – zájezd Broučků Praha (návštěva u přípravného sboru Camerata Praha – 
Kamarádi) 

- 3.5. – vystoupení HLSB v Rudolfinu s Pražskou komorní filharmonií 
- 11.5. – Návštěva přípravného sboru Kamarádi z Prahy u našich Broučků 

 
b) úspěšné provozování nových webových stránek – rubriky pod heslem, heslo na 

vyžádání 
c) ukončení smlouvy s účetní paní Hanou Blaschke, od 6/2014 Smlouva o dílo s firmou 

Ragin partners (paní Lenka Raginová, sl. Kateřina Nováková přítomny na VH), 
připravena účetní závěrka ke schválení 
+ proběhla schůzka revizní komise dne 30.4.2015 

d) úspěšná spolupráce s advokátkou Mgr. Kateřinou Korpasovou, během 6/2015 budou 
upraveny stanovy spolku (dříve občanského sdružení) v souladu s novým občanským 
zákoníkem 

e) právní zastoupení paní advokátkou shora jmenovanou trvá, dne 13.5.2015 proběhlo 
úspěšné odvolací řízení u KS Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, odvolání žalované 
paní Průškové bylo zamítnuto (okamžité zrušení pracovního poměru je platné) 

f) Letařovice 2014 – proběhla údržba, stavební činnost – nové plány, úspora za 
skladování stanů (skladujeme již sami), koupen pozemek (louka před táborem), 
problémy se sousedkou paní Markovou nadále trvají, ostatní k táboru viz bod 6. 

 
 
 
 



3. Doplnění výboru KPS, volba nových členů 
 

- návrh na zvolení nové členky výboru : Andrea Čančarová Houfková (sbormistryně 
přípravných oddělení) 
 
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželi se: 0 
 
+ Georgie Svobodová („staronová“ členka, již před několika měsíci se vrátila k práci 
ve výboru a pomáhá s organizací akcí) 
 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 
 

4. Zpráva revizní komise a schválení účetní závěrky za rok 2014 
  

- zprávu o činnosti revizní komise přednesla Ing. Hana Kollertová s tím, že byly fyzicky 
zkontrolovány účetní doklady + kontrola účetních sestav dne 30.4.2015 na schůzce 
revizní komise (z účasti na VH omluveny členky p. Gadasová a Fikerová) – dotace 
činily cca částku 150.000,-- Kč, Nadace Syner věnovala částku 50.000,-- Kč (ples 
Severáčku 2014), sponzoring na reklamu 20.000,-- Kč (sdělila S. Pálková) 

- zpráva je přílohou tohoto zápisu 
- účetní závěrku přednesla paní Lenka Raginová: hospodařili jsme se ztrátou 19.000,-- 

Kč, výnosy činily částku 1.304.483,-- Kč, náklady činily částku 1.323.532,-- Kč 
- daňová přiznání bylo odevzdáno v termínu 

 
 
5. Hodnocení akcí sboru konaných od 21.4.2015 dosud + plán akcí na školní 

rok 2015/16 
 

- slovo má sbormistryně paní Silvie Pálková: 
- věkový průměr dětí v HLSB se snížil, máme více mladších dětí, umělecká úroveň 

sboru je však stabilní; v přípravkách ubylo dětí – připravujeme kampaň pro nábor 
nových dětí 

- prestižní akce poslední sezony – 2 koncerty s houslovým virtuozem Jaroslavem 
Svěceným (spolupráce bude pokračovat) + koncert pro děti s Pražskou komorní 
filharmonií v Rudolfinu (3.5.2015) – termínově vyšel pouze 1 koncert, následovat 
bude další spolupráce – nezávazně plánováno na 11/2015, další významná účast na 
festivalu Lípa Musica Česká Lípa   

- 29.5. Noc kostelů, Všeň, 18,00 h. 
- Řecko 7/2015 – soutěž v Preveze, 47 dětí, soutěžíme ve dvou kategoriích (do 18 a do 

25 let – mládežnické sbory), vyhlašovací ceremoniál se koná 5.7. ve 22,00 hodin. 
Statut. město Liberec poskytlo grant na dopravu ve výši 100.000,-- Kč (celkově za bus 
plánováno 220.000,-- Kč. Ubytování cca 155 euro/dítě/den + poplatek za soutěž, 
plánujeme, že by bylo též finančně výhodnější jet trajektem, příjezd 2.7., celý den 
volno na relax a zkoušení, soutěž začíná 3.7.; doprovod 6 + 2 řidiči, zatím plánovaná 
cena cca 6.880,-- Kč/dítě. Podána žádost Nadaci Syner o sponzorský příspěvek – 
v jednání 

- 7.6. – Musica Angelica, Stará Boleslav 
- 10. – 14.6. - Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu – platíme si autobus (výzva 

rodičům – dozor na akci) 



- koncerty k nedožitým 90. narozeninám Milana Uherka – 11/2015 - Koloseum, kostel, 
koncert bývalých členů, výzva ke sponzorství směrem k rodičům i ostatním subjektům 
 

- plány pro sezonu 2015/2016: koncert s Pražskou komorní filharmonií, výchovné 
koncerty Liberec – Lidové sady – připravuje sbormistryně S. Pálková, Francie – 
Vineuil – jaro 2016 (máme pozvání), Český Krumlov – Vltavské cantare (jaro 2016), 
Kanada 7/2016 – soutěž (v jednání) 
 
 
6. Letařovice 2015, stav, příprava soustředění 

 
- Slovo zdravotnice Ilony Kopecké - zdravotník na začátku soustředění (část dětí bude 

se zdravotnicí Ilonou Kopeckou na soutěži v Řecku) – Marcela Vrátilová – v táboře 
převezme po příjezdu děti, které nejedou na soutěž; změna ve zdravotní dokumentaci 
– podávání léků volně prodejných – viz úprava zdravotních karet na letošní 
soustředění – již mají rodiče doma (souhlas rodičů s podáním léků, které povinně 
obsahuje táborová lékárna), pastilky na bolest v krku s sebou každý, zdravotník bude 
mít k dispozici Vincentku na kloktání   

- Jana Koucká – hlavní táborová vedoucí (již 3. rokem) – dotaz z fóra – paní Fialová se 
ptá, jak budou děti rozděleny do stanů, loni byl problém – letos jsou děti dle rozpisu 
do stanů rozděleny dopředu, část dětí přijede až 8.7. po soutěži v Řecku 

- správce mlýna – Miroslav Matuna – sděluje, jak probíhala rekonstrukce a co je dále 
třeba na letošní soustředění připravit: mříže na dveře, v plánu pojištění; koupě louky 
před táborem (vklad na KN); zprůchodněna stezka, při vichřici popadaly stromy – 
odstraněno; v posledním týdnu brigád položit dlažbu v zimní jídelně; výměna 2 oken 
v jídelně (nutno větrat), nyní nebylo možno větrat, okna se rosila, hrozila plíseň; nové 
stoly do jídelny (ne pivní sety, stoly i lavice nejsou stabilní), stoly budou vyrobeny 
z USB desek, stůl pak vyjde na cca 600,-- Kč; v příštím roce dostaneme nové židle do 
zkušebny z Kolosea (tam výměna); nátěry klempířských prvků (zdarma plošina, 
zaplatíme pracovníka, který nátěr provede, cena cca 2.000,-- Kč, jinak firma žádala 
cenu 40.000,-- Kč); nátěry oken (hledáme odborníka); 4 – 5 rozbitých kadibudek 
vandaly (pryč stěny, sedátka…) – p. Lajksner opraví mimo termín brigád, též poničena 
lávka na stezce; poslední týden před zahájením tábora nutno hlídat postavené stany 
(vedoucí, bývalí členové); nutná oprava mostu do tábora (jaro 2016), sami 
uskladňujeme stany v jídelně, úspora pro sbor; louka pod stany zatím v pronájmu; na 
velké louce do budoucna záměr vybudovat zázemí pro tábor + skladování stanů 

 
 
7) Diskuse, závěr 

 
Nutno ještě schválit účetní závěrku, dosud se nehlasovalo, k tomu dochází nyní: 
Pro: 20, Proti: 0, Zdrželi se: 0 
 

- Ing. Kollertová uvádí, že členové revizní komise již nemají děti v Severáčku, 
bezplatně poskytují své služby. Vyzývá rodiče k osobní kontrole účetnictví během 
příští schůzky revizní komise (nebo na vyžádání) 

- I. Pergler sděluje, že ve mlýně je nutná rekonstrukce schodiště (r. 2016); se zpožděním 
více než 1 rok byl bývalou manažerkou vrácen majetek KPS 

- S. Pálková informuje o vyúčtování akcí uplynulé sezony – sledujte web, sekce pro 
rodiče 



- M. Matuna – zahájen nákup potravin pro letní soustředění 
- závěr, rozloučení 

 
 
 
V Liberci dne 20. května 2015 
 
 
 
Přílohy:   

- zpráva revizní komise 
- účetní závěrka 
- vyúčtování akcí sezona 2014/2015 

 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Holatová      Ověřovatel zápisu:  Tomáš Fanta 
                        
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 


