
ZÁPIS 
 

z jednání valné hromady (členské schůze) Kruhu přátel Severáčku konané dne  
21. května 2014 

 
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 j.h.,   
                  Jana Koucká j.h. 
Omluvena: Anna Lizancová 
 
                  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 25.9.2013 dosud 
3. Personální změny, volba nových členů 
4. Zpráva dozorčí rady a schválení účetní závěrky za rok 2013 
5. Hodnocení akcí sboru konaných od 25.9.2013 dosud + plán akcí 
6. Letařovice 2014 
7. Diskuse, závěr  
 

1. Úvodní slovo 
 
Valná hromada byla svolána výborem KPS oznámením na webových stránkách sboru s více 
než 30denním 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. 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, celkem je přítomno 18 hlasujících členů (dle stanov 
nutných 15 hlasujících) 
 
Zapisovatelkou navržena Lenka Holatová, členka výboru KPS 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželi se: 1  
 
 Za skrutátora navržena Petra Stejskalová, členka KPS, kandidátka na členku výboru KPS 
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 1 
 
Ověřovatelkou zápisu navržena členka KPS paní Štěpánka Fantová 
Hlasování: Pro: 16, Proti 0, Zdrželi se: 2 



2. Zpráva o činnosti výboru KPS od 25.9.2013 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 mimořádné valné hromady dne 
25.9.2013, a to spolu s předsedou KPS a paní sbormistryní 

- podzimní koncert přípravek, vánoční koncert 
- II. ples Severáčku (poděkování Nadaci Syner za sponzorský dar v hodnotě 50.000,-- 

Kč) 
- jarní soustředění Plamínku a HLSB 
- návštěva švédského sboru Nova Cantica a zájezd Severáčku do Švédska (duben) 
- ukončení smlouvy se stávající účetní Ing. Novákovou, nově bude vést účetnictví pí. 

Blaschke 
- návrh paní Šounové na odstoupení z dozorčí rady – novou členkou navržena členka 

KPS paní Daniela Gadasová 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželi se: 1 

- spuštění nových webových stránek koncem dubna, mailem rodičům zaslána přístupová 
hesla do chráněných sekcí, někteří si hesla v mailu nevšimli, protože se týkal převážně 
jarního koncertu – paní sbormistryně je zašle rodičům znovu, dále padla otázka, zda 
není na místě zaheslovat i fotogalerii nebo alespoň částečně 

- novela občanského zákoníku – přeměna občanského sdružení na spolek (zapsaný 
spolek) 

- informace o vztazích ZUŠ a Severáčku – vztahy narovnány, úprava skladu v ZUŠ 
- trestněprávní a občanskoprávní kauzy týkající se bývalé manažerky převzala po JUDr. 

Staňkové, která byla jmenována soudkyní, Mgr. Kateřina Korpasová 
- Letařovice – výtky sousedky paní Markové – stav nezměněn, Severáček je vstřícný 

celé roky, avšak paní Marková stále zahlcuje výbor KPS, resp. předsedu stížnostmi a 
nejrůznějšími žádostmi o nápravu (hluk, výhled z oken na pozemek p. Markové, kape 
voda z okapů…), další viz bod 6. Letařovice 2014 

  
3. Personální změny, volba nových členů 

 
- z osobních důvodů (dlouhodobé studium) odstupuje z výboru KPS paní Anna 

Lizancová 
- návrh na zvolení nové členky výboru Petry Stejskalové, která výboru od nového roku 

vypomáhá, též je „hlídací maminkou“ na akcích Severáčku 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 2 

  
4. Zpráva dozorčí rady a schválení účetní závěrky za rok 2013 

  
- zprávu o činnosti dozorčí rady přednesla Ing. Hana Kollertová s tím, že byly fyzicky 

zkontrolovány účetní doklady + kontrola účetních sestav 
- zpráva je přílohou tohoto zápisu 
- dotazy z pléna:  
- Štěpánka Fantová – žádá objasnit, jak je to s Malými zpěváčky: odpověď paní Pálkové 

- je to aktivita výboru KPS, nepatří pod ZUŠ, loni příjmy činily 35.000,-- Kč, výdaje 
27.000,-- Kč, zisk tedy činil 8.000,-- Kč 

- Daniela Gadasová – děkuje za pěkně zorganizovaný ples, především ples pro děti a 
dotazuje se na náklady plesu pro dospělé – vyúčtování přednesla paní Pálková a toto je 
i přílohou zápisu; p. Gadasová podala návrh zvýšit ceny dětských vstupenek na ples, 



tentokrát byly velmi nízké (10,-- Kč dítě Severáčku, 50,-- Kč ostatní děti), příště se 
lístky také budou asi kupovat přes portál e-vstupenka (sdělil Mir. Matuna) 

- další dotaz z pléna se týkal změny účetní – rodičům bylo zopakováno, že dříve vedla 
účetnictví Ing. H. Kollertová pro Severáček zcela zdarma. Poté předchozí výbor 
podepsal smlouvu s Ing. Novákovou, její služby však byly velmi drahé. Z uvedeného 
důvodu byla druhou sbormistryní R. Fryčovou oslovena paní Blaschke, která zatím 
pro sbor vyhotovovala smlouvy, spolupráce s ní se teprve rozbíhá 
 
Schválení účetní závěrky: Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0 (po příchodu 
dalšího rodiče máme o jednoho hlasujícího více) 

  
5. Hodnocení akcí sboru konaných od 25.9.2013 dosud + plán akcí 

 
- slovo má sbormistryně paní Silvie Pálková – zhodnotila především akce konané v roce 

2014 – vyzvedla koncert v Lázních se švédským sborem z Halmstadu, poděkovala 
výboru za organizaci pobytu, rodičům dík za ubytování a starost o hosty 

- jarní koncert – Loučňáček (Plamínek v Loučné nad Desnou v 11/2013), děti 
Loučňáčku v rodinách Plamínku nyní. Koncert paní sbormistryně považuje za velmi 
povedený, zaznamenala spoustu kladných ohlasů, koncert byl pohodový, pěkný, na 
vysoké umělecké úrovni (vč. Otvírání studánek B. Martinů, účinkovali pánové Kubík 
a Hodný + smyčce a naše klavíristka Eva Dvořáková) 

- poznámka z pléna – paní Fantová poukazuje na nekázeň dětí i rodičů v hledišti – nutno 
upozorňovat na kázeň diváků před začátkem každého vystoupení – připojuje se paní 
Gadasová a spol. 

- plán akcí:  zájezd HLSB do Francie (6. – 15.6.2014) se sbormistryní Radkou 
Fryčovou, neboť paní Pálková nastupuje mateřskou dovolenou, na zkoušky 
koncertního sboru bude docházet, bude přítomna i v Letařovicích, dokud to půjde 

- z MD se vrátila na částečný úvazek Andrea Čančarová, zatím dojíždí na zkoušky 
Plamínku v ÚT a ČT 

- nejbližší koncerty: 18.6. kostelík U Obrázku – Malí zpěváčci 
                               19.6. radnice – Absolventský koncert (organizuje ZUŠ) 
                               červenec – koncert Všeň + Letařovice 

- sezóna 2014/2015: 23.9. Lípa Musica (scénicky Otvírání studánek) 
7.– 9.11. festival Porta Musicae Nový Jičín -  10. ročník (soutěž nejprestižnějších 
českých sborů – letos se sejde absolutní sborová špička) 
dále zahájeno jednání s PKF – koncerty v Rudolfinu 3.5.2015 a další v sezóně 
2015/16 
21.2.2015 – III. ples Severáčku – rezervace Koloseum 
jaro 2015 – festival v Halle an der Saale 
soutěž (letos jsme museli odříct Neerpelt, za rok se koná soutěž pouze pro 
orchestry) 

- paní sbormistryně se v uplynulém období starala o všechny účetní doklady, žádala o 
granty a dotace; sboru byly poskytnuty následující: 
Statut. město Liberec – 100.000,-- Kč účelová dotace – zájezdy Švédsko, Francie,   
40.000,-- Kč na vánoční koncert, 20.000,-- Kč jarní koncert, Nadace Syner – 50.000,-- 
Kč (předáno na plese), Applic (Ing. Hampl) 20.000,-- Kč, Valbek aj. 
 
Z pléna dotaz paní Vantulové, zda děti dostanou na zájezd do Francie sborová trička 
jako do Švédska a proč se zase dělají nová? Paní sbormistryně uvádí, že tričko nemají 
všechny děti, jen ty, které jely na zájezd (44 dětí), do Francie jedou některé jiné děti. 



Na zájezd tak mají památku a ve Francii bude dost neformálních vystoupení, kam se 
trička budou hodit. 

 
6. Letařovice 2014 

 
- Pan Matuna seznamuje účastníky VH se situací ve mlýně – zakoupeno nové zařízení 

do kuchyně (sporáky, lednice), nutná oprava robota, doporučeno nechat ho „dožít“, 
náhradní díly se již neprodávají. Nekupovat nový, cena by byla téměř 200. tis. Kč. 

- stavební úpravy: opravy odpadů, nový ohřívač vody, odpady v umývárně + chlapecká 
WC 

- 1 lednice je v dezolátním stavu – koupit novou? Ještě zvážíme 
- stavební úpravy již probíhají (1. brigáda ve mlýně se konala již 17.5., avšak účast 

rodičů minimální) – podlaha v zimní jídelně (zvednout do výše ostatních podlah, cca o 
20 cm) 

- stavba stanů na brigádě 21.6.2014, opravy podsad budou probíhat v týdnu do 
28.6.2014 

- pro rodiče 3 termíny stavebních brigád (započítávají se do brigád táborových) 
- skladování stanů je fin. náročné (vysoký pronájem + problém s pojištěním stodol, 

které nebývají pojištěné), proto se budou stany skladovat na nové podlaze ve mlýně 
- podsady ke stanům bude nutné příští rok natřít 
- údržba obou mostů (hlavně nátěry – z vody, musí provést firma, sháníme) 
- ve mlýně provedeny revize komínů – oba jsou v pořádku (jen vyměnit dvířka) 
- klempířské prvky rezivějí – nutná výměna 
- klempířské prvky zrezivělé, část se musí vyměnit (stížnost paní Markové), zbytek se 

natře svépomocí (dodavatelsky je to drahé) 
- další obvyklé brigády proběhnou v červnu – běžná údržba, stezka, mlýn apod. 
- požadavek hygieny: vyčistit a přesunout kadibudky 

 
Dotaz z pléna (paní Michalová): jaké je možné jiné využití mlýna, než na tábor 
Severáčku? Proč děti nejezdí do ubytovny, nelíbí se jí styl „skautského“ tábora.  
Mlýn a tábor pronajímáme Jednotě bratrské z Nové Paky (Čančíkovi), máme dalšího 
zájemce o pronájem, příští rok zřejmě tábor využijí divadelníci paní Chadrabové. 
Máme také zpracovánu studii na využití mlýna celoročně, aby sem mohl Severáček 
jezdit na soustředění i během roku (zatím tu zkoušela „komora“). Navíc letařovické 
údolí se časem pro Severáčky stává srdeční záležitostí, rádi se sem na soustředění 
vracejí, rádi na ně vzpomínají. Je to odkaz manželů Uherkových, který bude trvat dále 
spolu se Severáčkem. 
Další dotaz se týká velmi „volné“ spolupráce Severáčku se ZUŠ. Proč ZUŠ 
neorganizuje Severáčku více akcí, které by zaštítila i finančně – koncerty v divadle a 
DK se jí zdají velmi drahé oproti jiným školám, které zde koncertují. Paní Pálková 
situaci vysvětluje vyšší finanční náročností našich akcí – máme pěkné kvalitní 
programy (nefotíme na kopírce), vyšší pronájem (Severáček dostane vždy vyšší nájem 
než např. ZŠ Jabloňová), výlep plakátů apod. Během roku se ale konají i další 
koncerty, takové, kde je vstupné dobrovolné (Letařovice, Všeň, Světlá pod Ještědem, 
letos Lázně se Švédy…), tj. děti si lze poslechnout i zadarmo, pokud rodič nechce 
zaplatit 
 

- jako host vystoupila Jana Koucká, hlavní vedoucí tábora v Letařovicích, seznámila 
stručně rodiče s chodem tábora s tím, že všem rodičům dětí HLSB a Plamínků, kteří 
pojedou do Letařovic, zašle dopis, kde zmiňuje pravidla života v táboře i mimo tábor 



např. v době po koncertě v kostelíčku, kdy mají děti volno s rodiči, informovala o 
přípravě celotáborové hry a upozornila, že se rozhodně nejedná o skautský tábor, jak 
bylo z pléna naznačeno. 
 
 
7) Diskuse, závěr 
 

- poděkování paní Pálkové členům výboru za obětavou práci a výbornou spolupráci 
- příspěvek Daniely Gadasové týkající se odlivu dětí ze sboru v pubertě, nato navazuje 

paní sbormistryně a uvádí, že zahraniční zájezdy, to nejsou jen koncerty, ale děti vidí i 
spoustu zajímavých věcí, mají zážitky, a to nejen v rodinách (děti vidí památky a o 
navštívené zemi se dozvědí spoustu informací, tak jak to dělával pan Uherek) 

- dotaz paní Vantulové – sděluje, že jí „někdo“ přeposlal mail, který se jevil jako 
soukromá korespondence mezi paní Pálkovou a Ing. Kollertovou – bylo jí vysvětleno, 
o co se jedná 

- závěr, rozloučení 
 
 

 
V Liberci dne 21. května 2014 
 
 
Přílohy: zpráva o činnosti dozorčí rady 
              vyúčtování II. plesu Severáčku 
 
 
Zapisovatel:   Lenka Holatová   
                        
 
Ověřovatel zápisu: Štěpánka Fantová                                 
 
 
  
 
 
 
 
 


