Divadelní spolek J. K. Tyl Kardašova Řečice
Náměstí Jaromíra Hrubého 64, 37821 Kardašova Řečice

ZÁPIS č. 1/2019
Ze členské schůze Divadelního spolku J. K. Tyl konané 3.11.2019 v sále Kulturního domu
v Kardašově Řečici

Přítomní členové: Bizoňová Marie, Brouček Václav, Červenka Stanislav, Dvořák Michal,
Englická Petra, Englický Tomáš, Filipová Mirka, Fořtová Jiřina, Chvojková Jana, Karas
Milan, Karas Tomáš, Karasová Jana, Kubátová Jana, Mach Karel, Marešová Jana, Nekut Petr,
Pomije Jan, Pomijová Miloslava, Semerádová Dagmar, Sláma Karel, Staněk Karel, Staňková
Hana, Šašková Marie, Vítová Eliška, Volfová Barbora, Volfová Radka, Zaviačič Karel,
Zaviačičová Helena, Žižka Petr, Žižková Dana
Přítomno celkem 30 členů.
Prezenční listina přítomných je přiložena na konci tohoto zápisu.
Zapisovatelem byla určena: Petra Englická

Program:
1. Seznámení členů DS s hospodařením a finanční situací spolku
2. Zpráva o činnosti výboru v roce 2019
3. Zpráva o plánu akcí na rok 2020 (rok oslav 150. výročí spolku)
4. Odměňování členů DS (zájezd do divadla, proplácení vstupenek na představení)
5. Diskuse

Zahájení schůze v 17:10

Úvodní slovo pronesl předseda kulturní komise Města K. Řečice Karel Sláma, který seznámil
přítomné členy se změnami ve vedení spolku:



Petr Žižka rezignoval na svou funkci předsedy spolku, na jeho místo rada spolku
zvolila Tomáše Englického.
Jana Chvojková opustila své místo v radě spolku, nahradila ji Jana Marešová

Dále Karel Sláma připomenul blížící se rok oslav 150 let od založení spolku, vyzdvihl dobrou
spolupráci kulturní komise Města s Divadelním spolkem a popřál všem mnoho úspěchů do
dalších let.

Slovo převzal předseda spolku Tomáš Englický, který rovněž připomenul důležitost příprav a
organizace oslav výročí spolku v následujícím roce 2020.
Dále seznámil přítomné členy se změnami v evidenci členů v souvislosti s nařízením GDPR a
z toho plynoucími povinnostmi pro spolek. Byly vysvětleny souvislosti mezi tímto nařízením
EU a webovými stránkami, zveřejňovanými fotografiemi a videozáznamy z představení a
sociálními sítěmi.
Byly vyplněny a podepsány nové členské listy včetně Informovaných souhlasů se zpracováním
osobních údajů.

1. Seznámení členů DS s hospodařením a finanční situací spolku
Byla zrekapitulována sezóna roku 2019 a výdělky z jednotlivých představení, finanční rozbory
předala členům k nahlédnutí Radka Volfová, která má na starosti účetnictví spolku.
Členové spolku byli seznámeni s aktuálním zůstatkem finančních prostředků.
Dále byl zrekapitulován zimní ples a také připomenuty obdržené příspěvky na činnost spolku
od Města K. Řečice.
Režisér Karel Zaviačič poděkoval za uplynulou sezónu a sdělil, že v roce 2020 bude chtít
reprízovat nejen „Naše Furianty“ ale i „Vodníky v Řečici“, kteří budou spolek reprezentovat
například na Dačickém kejklování na jaře roku 2020. Dále uvedl, že bychom do budoucna měli
zapracovat na zviditelnění našeho souboru a kulturního domu, a zvát diváky i z širšího okolí za
divadlem k nám do Kulturního domu v Kardašově Řečici – tak, jak to funguje u některých
z okolních souborů.

2. Zpráva o činnosti výboru v roce 2019
Předseda spolku seznámil přítomné se záměrem výboru DS zpracovat fyzickou inventarizaci
veškerého majetku, kulis, rekvizit a výhledově i divadelního fundusu (kostýmů).
Představil osoby odpovědné za jednotlivé úseky:




Divadelní fundus - Jana Karasová a Petra Englická,
Kulisy – Milan Karas a Karel Zaviačič
Dokumenty a archivace – Karel Sláma a Tomáš Englický

Jana Chvojková sdělila, že inventarizace majetku již částečně probíhá ve spolupráci s Městem
K. Řečice a Karlem Staňkem, správcem kulturního domu.
Výbor DS na svém jednání odsouhlasil a provedl nákup nové osvětlovací techniky. Někteří
členové namítají, že nákup byl zbytečný, že je možné si pro tento účel půjčit světla z KD, která
jsou pevně připojená v KD a patří Městu K. Řečice. Výbor DS své rozhodnutí vysvětluje
nutností kvalitně nasvítit všechna představení – venkovní i vnitřní všude, kam se s našimi
divadly vydáme. V neposlední řadě se i vyhneme potížím s nedostatkem světel ve chvíli, kdy
se hrají dvě divadla v jeden den na různých místech, což se v letošním roce v srpnu stalo.

Výbor DS seznámil přítomné s přípravami a předběžným harmonogramem oslav výročí 150 let
vzniku DS, se záměrem nechat vytvořit pro spolek nové logo a s datem tradiční oslavy
divadelního silvestra, a to 28.12.2019 v 18:00 v sále Kulturního domu.
Další akce – Mikulášské podium – bude 5.12.2019 na náměstí v K. Řečici. Všichni divadelníci
v maskách čertů a andělů jsou vítáni. Možnost získání sponzorského daru na tuto akci – prověří
Petr Nekut s Tomášem Englickým.

Petr Nekut namítl, že počet členů výboru nebyl řádně odsouhlasen na členské schůzi a rovněž,
že někteří členové výboru byli pouze kooptováni výborem, nikoli potvrzeni hlasováním na
členské schůzi.
Hlasování o počtu členů ve výboru DS:
Hlasuje se o tom, zda má mít výbor DS 7 členů:
PRO 26 přítomných, PROTI 4 přítomní.
Bylo odhlasováno, že výbor DS bude mít 7 členů.

Hlasování o potvrzení některých členů DS do výboru, kam byli během roku 2019
kooptováni:
Hlasuje se o tom, zda má být členem výboru DS Tomáš Englický:
PRO 29 přítomných, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 přítomný.
Bylo odhlasováno, že Tomáš Englický je členem výboru DS.

Hlasuje se o tom, zda má být členkou výboru DS Jana Marešová:
PRO 29 přítomných, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 přítomný.
Bylo odhlasováno, že Jana Marešová je členkou výboru DS.

Rekapitulace současných členů výboru DS: Tomáš Englický, Jana Marešová, Petr Nekut,
Radka Volfová, Petr Žižka, Karel Zaviačič, Jaroslava Vlková
Zároveň je připomenuta možnost odvolání výboru členskou schůzí a také termín dalších voleb
do výboru DS: podzim 2021.
Dále byla zmíněna nutnost tvorby vnitřní směrnice spolku, upravující některé skutečnosti,
například počet členů ve výboru, kategorii dětských členů spolku atd.

3. Zpráva o plánu akcí na rok 2020 (rok oslav 150. výročí spolku)
Oznámení termínu konání Setkání divadelníků a přátel divadla – Galavečeru: 21.2.2020 v KD.
Seznámení s plánovaným průběhem večera – hudba (kapela Baret), křest CD divadelních
písniček Petra Žižky, ocenění zasloužilých členů spolku v několika kategoriích, vernisáž

výstavy k historii a současnosti divadelního spolku. Vstupné zdarma. Pozváni budou všichni
členové, přátelé divadla, zasloužilí členové, spřátelené divadelní spolky (Deštná, Pluhův Žďár,
Týn nad Vltavou, J. Hradec apod.).
Následuje diskuse nad charakterem večera, někteří členové jsou proti. Akce nebude výdělečná
a nebude to klasický ples – tj. nebude pro širokou veřejnost, ale jen pro osoby nějakým
způsobem s divadlem spjaté. Diskutuje se o tom, zda by akce neměla být spíše pro naše diváky
a veřejnost a ne pro nás. Diskuse vyvolává hlasování.
Hlasování o Galavečeru k výročí DS:
Hlasuje se o tom, zda se má v únoru 2020 konat akce „Galavečer“.
PRO 22 přítomných, PROTI 1, ZDRŽEL SE 7 přítomných.
Bylo odhlasováno, že Galavečer se konat bude.
Karel Sláma v této souvislosti seznámil přítomné s dalšími akcemi, které připomenou oslavy
150 let výročí založení DS. Půjde například o Besedu o historii DS spojenou s křestem
připravované knihy o DS, na které Karel Sláma spolupracuje s autorem knihy Tomášem
Englickým. Zpracovává pro tuto publikaci hlavně fotografie divadel z posledních zhruba 30 let,
digitalizuje papírové dokumenty, plakáty apod. Také zmínil, že divadelnímu spolku budou
částečně věnována i tradiční vzpomínková promítání v roce 2020.
Hlasování o besedě o historii DS:
Hlasuje se o tom, zda se má konat beseda a křest knihy o DS v sále budovy radnice v K.
Řečici v listopadu 2020.
PRO 30 přítomných, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Bylo odhlasováno, že beseda a křest knihy se konat bude.

4. Odměňování členů DS (zájezd do divadla, proplácení vstupenek na představení)
Výbor DS hovořil na svém posledním jednání o možnosti zrušit zájezdy za divadlem do Prahy,
které se konají zhruba jednou za dva roky. Důvodem je fakt, že na tyto zájezdy jezdí čím dál
méně divadelníků, a kapacita autobusu je pak doplňována cizími lidmi. Původní záměr
odměňovat členy DS za jejich práci právě tímto zájezdem do Prahy se tak pomalu vytrácí.
Karel Zaviačič navrhuje nahradit tuto odměnu možností proplacení členům DS vstupenky na
jiné, libovolné představení, které v průběhu kalendářního roku navštíví, a to do výše 500 Kč na
osobu a člena.

Hlasování o zájezdech do Prahy:
Hlasuje se o tom, zda budou ponechány zájezdy na divadelní představení do Prahy, coby
odměna členům DS za jejich práci.
PRO 26 přítomných, PROTI 3, ZDRŽEL SE 1
Bylo odhlasováno, že zájezdy do Prahy se neruší a další bude organizován na podzim 2020.

Hlasování o proplácení vstupenek:
Hlasuje se o možnosti odměny pro členy, kteří se nemohou nebo nechtějí zúčastnit zájezdu
do Prahy, tj. proplacení vstupenky na jiné libovolné divadelní představení do výše 500 Kč
na osobu za kalendářní rok.
PRO 15 přítomných, PROTI 10, ZDRŽEL SE 5 přítomných.
Nebyla odsouhlasena možnost další odměny v podobě proplacené vstupenky na jiné
divadlo.

5. Diskuse
Petr Nekut všechny přítomné pozval k účasti na akci MASOPUST, která se bude konat v únoru
2020. Přijede i krojovaná družina z Nových Hradů.

Otevřela se problematika divadelního fundusu, upřesnila se pravidla pro nakládání s kostýmy:






Půjčovat kostýmy pro soukromé účely mohou pouze pověřené osoby, a to Jana
Karasová nebo Petra Englická. Obě také dohlédnou na to, aby byly kostýmy vraceny
čisté a pokud možno vyprané.
V případě darování věcí do divadelního fundusu je nepřípustné nechat věci ležet ve
skladu nepřebrané a v pytlích. Osoba, která přebírá tento dar zkontroluje, zda se jedná
o věci pro divadlo použitelné, zbytek nepřevezme a vrátí dárci. Případně zajistí odvoz
do kontejneru pro charitu.
V dalších týdnech se bude konat úklid a třídění kostýmů a oblečení ve fundusu.
Organizují pověřené osoby spolu s dobrovolníky z řad členů DS.

Konec schůze v 19:50 hod.

