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Zápis ze 4. zasedání sborové rady Chrámového sboru sv. Ducha, konaného dne 5. 
května 2011 od 17:00 

 

Přítomni: Štěpán Janča, Hana Jílková, Vladimír Lieberzeit, Karel Loula, Jitka Soudková, Michael 

Voříšek 

 

 

Granty a finance:  

 

Sborová rada dále hledá projekty, které by umožňovaly zvelebit zkušebnu a zároveň se ucházet o 

většinu potřebných prostředků z grantů. Mezi návrhy padla oprava střechy, vybílení zkušebny, 

vyčištění obrazů… Takové projekty by samozřejmě bylo nutné koordinovat se správou týnské 

farnosti. 

 

Správa budov: 

 

 Jíťa informovala, že Tereza Ulverová opatří sboru nádoby na třídění odpadu. 

 Sborová rada rozhodla, že účast na jarní brigádě při úklidu zkušebny bude započítána jako 

termín.  

 Michal podal informaci, že anketa o termínu brigády na Doodlu má dobrou účast a termín 

bude vybrán o víkendu, ihned po ukončení hlasování. 

 Bylo by dobré vypůjčit na brigádu vysavač a požádat účastnice a účastníky, aby přinesli 

papírové tašky na piliny. Plastové pytle zajistí Hanka J. Michal pošle všem upomínku o 

konání brigády a další pokyny. 

 Hanka J. vyzvala, aby členové a členky nabídly sboru skříňku na nádobí do zkušebny, 

mají-li nepotřebný nábytek. Rozměry daru je třeba předem prokonzultovat. Informaci 

rozešle Michal. 

 Na přesazení květin ve zkušebně se pracuje, Hanka J. a Štěpán zařídí dopravu zeminy. 

 

Organizace 

 

 Sborová rada rozhodla připojit k dokumentu se sborovým maillistem poučení o tom, jak při 

hromadných mailech chránit soukromí adresátek a adresátů. Zařídí Michal. Pokud by někdo 

používal sborový maillist v rozporu s těmito pravidly, bude upozorněn/a a zjedná se 

náprava. 

 Karel doplní do fermanu soustředění a skladby, které se budou zpívat na červnových 

bohoslužbách. 

 

Soustředění 

 

 Soustředění se bude konat ve dnech 1.- 6. července. Ubytování včetně rozdělení na pokoje 

koordinuje Jíťa. 

 

Noty 

 

 Sborová rada vyslovila poděkování Blance Pöschlové za pomoc s převodem not na 

Lužanskou do formátu pdf. 

 Karel přinesl noty na Godspell. Jíťa, Hanka J., Vláďa a Štěpán zajistí rozmnožení a 
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distribuci podle obvyklých pravidel. 

 

Repertoár 

 

Hanka J. a Štěpán připomněli, že by bylo dobré průběžně osvěžovat starší sborový repertoár, 

zejména má-li se používat při bohoslužbách atp. Například Lužanskou mnoho lidí nikdy 

nenastudovalo; jiné skladby by bylo dobré oprášit, protože se už dlouho nezpívaly. Karel souhlasí, 

ale upozorňuje, že nízká účast při zpěvu v kostele ho odrazuje od pokusů pro tuto příležitost něco 

zkoušet. 

 

Desatero 

 

Sborová rada důkladně prodiskutovala aktualizaci předchozího sborového desatera. Michal shrne 

všechny zamýšlené změny do návrhu, který bude projednán na příštím zasedání.  

 

Omluva ze zkoušky 

 

Na Karlův návrh sborová rada rozhodla, že omluvy za neúčast na zkoušce se budou zasílat Jítě jako 

předsedkyni rady. Omluvu lze poslat lze formou SMS na číslo 739 682 827 nebo také emailem na 

adresu jitka.soudkova@seznam.cz. Nadále platí, že omluvu je nutné poslat před začátkem zkoušky. 

 

Tyto úkoly zůstávají: 

 Karel připraví a rozešle členkám a členům sboru odůvodnění výběru závěrečného hymnu. 

 Karel s Vláďou navrhnou jak sestavit uměleckou radu a jakou náplň dát přesněji její 

činnosti. 

 Karel s uměleckou radou posoudí případné problémy v hlasech a jejich řešení. 

 Hanka V. a Michal zařídí změnu podpisového vzoru sboru v bance. (Stanovy již byly 

odeslány k registraci.) 

 Michal se Štěpánem zajistí vyvěšení sborových dokumentů na web. 

 Michal dokončí databázi členek a členů sboru a (se Štěpánem) instrukce pro Googledocs. 

 

 

Příští zasedání sborové rady se koná 2. června po zkoušce sborů na Stravinského; místo bude 

upřesněno dodatečně. 

 

 

V Praze 29.V.2011 

Zapsal Michal Voříšek 
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