
Valná hromada Sdružení rodicu a prátel DPS Rolnicka dne 18.2.2015 - zápis

Pocet prítomných: 33

Program:

1) Predsedkyne Sdružení p. Rausová privítala prítomné a omluvila H.Virglerovou pro nemoc
a L.Vankovou pro pravidelnou práci s detmi v tv organizaci. Sešlo se 33 clenu Sdružení z 50,
valná hromada je tedy usnášeníschopná.

2) Clenové dostali rozmnoženou zprávu o hospodarení za rok 2014. P.Fimbingerová prednesla zprávu
kontrolní komise, která se sešla 16.2.2015.
Valná hromada schválila zprávu o hospodarení všemi 33 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování.

3) Clenové dostali predem nové stanovy pro zmenu na spolek. Predem neprišly žádné pripomínky.
Valná hromada schválila nové stanovy a nový název (Spolek rodicu a prátel DPS Rolnicka Praha)
všemi 33 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Stanovy jsou platné od 15.3.2015.
Predsednictvo zajistí jejich registraci.

4) Volba výboru: Valná hromada zvolila výbor Spolku ve složení:
Ivana Rausová-predsedkyne,
Hana Virglerová-jednatelka,
Karel Virgler - sbormistr,
Lucie Vanková - hospodárka,
Ivana Gottfrídová - clenka výboru

a Kontrolní komisi ve složení Jana Frková, Katerina Fimbingerová a Marcela Šteflová,
a to všemi 33 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

5) Sbormistr K.Virgler informoval rodice o docházce detí a rádném ukoncení cinnogti detí ve sboru.
Dále informoval o pripravovaných akcích:
- 13.3.20 15 zpev ceské hymny a hymny EU na sjezdu CSSD v Kongresovém centru
- Svátky písní 18.-19.4. venované J.Temlovi- bez ubytování mimopražského sboru, pomoc starších
detí s organizací
- Návšteva sboru z Paríže 30.4.-3.5.: ubytování cásti dospelých, príprava spolecenského vecera
s obcerstvením v sále Gymnázia Josefská
- Koncert k výrocí Jana Hanuše 11.5. v Rudolfinu - pochval a detem za velmi dobrou práci na zkoušce
s dirigentem M. Valáškem
- Zájezd do Madarska 20.-25.5. - 29 rodicu je pro pridání 1 dne ve Vídni. Odhad ceny max. 4800 Kc,
bez grantu.
- Choros - príjezd sboru z Chemnitz 4.-7.6., porádáme ve spolupráci se sborem Gaudium
- 20.6. záverecný koncert na Smíchove
- 16.-30. 8. letní soustredení. Jinak v léte volno.

- príští sezóna: K.Virgler se domluvil s nejstaršími cleny sboru, že netrvají na zájezdu do USA.
Plánujeme zájezd do Belgie, na velmi prestižní soutež v Neerpeltu. Zároven máme predbežne
domluvenou návštevu sboru z Bruselu Bude to na prelomu dubna a kvetna.
Dále by mela být 3. a poslední cást festivalu Choros ve Wroclawi v Polsku.
Turné do USA by pak mohlo být v léte 2017.
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