
Desatero Chrámového sboru svatého Ducha 

Znění schválené členskou schůzí 15. září 2011 

 

1. Přijetí do sboru je možné poté, co kandidát/ka absolvuje minimálně tři zkoušky sboru. 

Podmínkou přijetí je zkouška před sbormistrem, kdy kandidát/ka zazpívá skladbu 

z repertoáru sboru. 

2. Povinností člena/nky sboru je docházet na zkoušky sboru. Zkoušky jsou každý čtvrtek 

od 18:30 do 21:30. Neúčast je možné omluvit, a to PŘED zkouškou ústně, zasláním 

sms na číslo 739 682 827 nebo také emailem na adresu jitka.soudkova@seznam.cz; ve 

zprávě není nutné uvádět důvod neúčasti. Tři neomluvené neúčasti na zkoušce za 

sebou zakládají důvod, aby se případem zabývala sborová rada. 

3. Na zkoušky se chodí včas. Při pozdním příchodu se platí zpozdné 20 Kč. 

4. Povinností člena/nky sboru je zúčastnit se nejméně sedmi sborových akcí (termínů) za 

letní sezónu a sedmi za zimní sezónu. Sborovými termíny jsou především zpěv v 

kostele při liturgii a koncerty sboru, případně také brigády při úklidu zkušebny atp. 

5. Dobu a místo konání zkoušek, termínů a popř. dalších nepovinných akcí obsahuje 

sborový ferman, zveřejňovaný na stránkách sboru (www.sborsvducha.cz, záložka 

Ferman). Ferman je závazný pro všechny členy/nky sboru. 

6. Docházku do sboru je možné přerušit, a to vždy na dobu určitou. Přerušení je nutné 

nahlásit sborové radě. Po dobu přerušení docházky se ruší povinnosti podle bodů 2 a 

4; povinnost platit členský příspěvek zůstává. 

7. Při delší absenci člena/nky sboru na zkouškách, a to i omluvené či vyplývající 

z přerušení docházky, si sbormistr vyhrazuje právo přezkoušet znalost právě zkoušené 

skladby. 

8. Povinností člena/nky sboru je platit členský příspěvek. Výše příspěvku činí 600 Kč za 

sezónu, tj. 1200 Kč za rok. Studující, matky na mateřské dovolené, rodiče na 

rodičovské dovolené, důchodci/kyně a nezaměstnaní/é mají nárok na poloviční slevu. 

Člen/ka má právo požádat sborovou radu o individuální snížení členského příspěvku. 

9. Člen/ka sboru má nárok na jeden exemplář not každé zkoušené skladby, který se 

vydává proti podpisu. Kdo svoje noty ztratí, pořizuje si na vlastní náklady nové; sbor 

k tomuto účelu zpřístupní elektronickou verzi not na svých webových stránkách. Ve 

zkušebně je možné si půjčit sborovou kopii not, kterou ale není dovoleno odnášet 

domů. 

10. Ukončení členství sdělí člen/ka sboru sborové radě. Vyloučit člena/nku sboru může 

pouze sborová rada, jejíž rozhodnutí podléhá schválení členské schůze. 
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