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Zápis z 5. zasedání sborové rady Chrámového sboru sv. Ducha, konaného dne 
2.června 2011 

 

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

Vosečková 

 

 

Desatero 

Sborová rada dokončila nové desatero, jehož text je přílohou tohoto zápisu. Jak již rada 

konstatovala, desatero se ve sboru používalo už dříve a také nový text je z větší části pokračováním 

předešlé praxe a z další části jejím dotažením nebo rozvinutím. 

Sborová rada vyhlašuje nové znění desatera za platné od září 2011 a zároveň předloží toto znění ke 

schválení nejbližší členské schůzi (předběžně v září). 

 

Jednání smírčí a revizní komise 

Sborová rada obdržela zápis z jednání smírčí a revizní komise a děkuje jí za podněty tam vznesené. 

Bude se jimi zabývat průběžně, některými už se začala zabývat v minulosti. Za zvlášť závažné 

pokládá rada tyto body: 

 Otázka vzniku a zániku členství ve sboru - bude na programu sborové rady na začátku příští 

sezóny; 

 Informovanost členek a členů sboru o rozpočtu a výnosu z koncertů – sborová rada uložila 

Hance V. připravit na příští členskou schůzi přehledný materiál o hospodaření sboru. 

Karel uvedl, že cítí, že řada podnětů smírčí a revizní komise směřuje přímo na něj. Nabízí, že na 

otázky komisi rád osobně odpoví formou, kterou si komise zvolí. 

 

Správa budov 

Sborová rada děkuje všem, kdo se zúčastnili dvou termínů na úklid zkušebny, darovali a dovezli 

skříňku na nádobí (Ivana Veselá), tašky na recyklaci (Tereza Ulverová), přinesli vybavení na úklid 

atd. Myslíme, že se brigáda povedla, máme z toho radost, a doufáme, že ostatní také. 

Přes to všechno zbylo ještě hodně práce na sklepu. Na jednání rady zazněly návrhy sklep zobytnit 

pro případnou párty po zkoušce, zprovoznit zde druhý záchod a další. V každém případě bude nutné 

vyklidit odtud spoustu zbytečného materiálu. Sborová rada se věci nadále věnuje a prozatím 

rozhodla následovně: 

 Sbor bude přijímat palivové dřevo pouze nařezané. Uskladňovat se nebude ve sklepě ale 

v podhledu schodiště na půdu. 

 V úterý 21. června večer vyneseme odpad ze sklepa – kolik půjde – do obecního kontejneru 

na Kozím plácku. Vláďa domluví spolupráci s Mikrochorem, Michal zorganizuje naši účast. 

 Michal a Štěpán předloží koncepční návrh řešení. 

Karel informoval, že bude během letních prázdnin ve zkušebně opravovat vzdušnice z varhan u 

Ducha. Kdokoli má chuť pomoci, bude vítán/a; ozvěte se prosím přímo Karlovi. 

 

Splněné úkoly: 

 Proběhla změna podpisových vzorů v bance 

 Ministerstvo vnitra zaregistrovalo nové znění stanov 

 K použití je připraven návod ke GoogleDocs pro sborovou radu, sborový maillist s pokyny 

týkajícími se ochrany soukromí a sborová databáze 

 

Přetrvávající úkoly: 

 Rozeslat odůvodnění  výběru závěrečného hymnu (Karel) 

 Připravit návrh, jak sestavit uměleckou radu a jakou náplň dát přesněji její činnosti (Karel 
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s Vláďou) 

 Posoudit případné problémy v hlasech a jejich řešení (Karel s uměleckou radou) 

 Vyvěsit sborové dokumenty na web (Michal se Štěpánem). 

 
Příští zasedání sborové rady se bude konat po prázdninách, v nejbližším vhodném zářijovém 

termínu. 

 
V Praze 12. června 2011 

Zapsal Michal Voříšek 

 

 

Příloha 

Desatero Chrámového sboru svatého Ducha 

Text platný od 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 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 15 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 

sbormistrovi a 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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