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ZÁPIS 
z 1. výroční členské schůze Divadelního spolku Bukovany konané dne 15.12.2016 

 

Schůze byla svolána předsedou spolku pozvánkou ze dne 21.11.2016 doručenou na e-mailové adresy členů spolku a zájemců 
o členství ve spolku. Seznam přítomných je uveden na přiložené prezenční listině. 
 
Ad 1. Volba zapisovatele a ověřovatele  

Předseda spolku Ing. Jan Machalka přivítal všechny přítomné a na návrhy z pléna předložil návrh, aby zapisovatelem byl 

zvolen Břetislav Smékal a ověřovatelem zápisu Mgr. Alena Maková. Návrh byl jednomyslně schválen. 

 

Ad 2. Schválení programu 

Navrhovaný program schůze byl uveden v pozvánce a ve stejné podobě byl také jednomyslně schválen: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele  

2. Schválení programu 

3. Úvodní slovo předsedy spolku 

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016  

5. Plán spolku a jeho cíle na příští období 

6. Schválení přihlášek nových členů  

7. Různé 

 

Ad 3. Úvodní slovo předsedy spolku 

Předseda spolku ještě jednou všechny přítomné členy i hosty přivítal a stručně je seznámil s průběhem schůze. 

 

Ad 4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2016  

Předseda spolku zrekapituloval činnost spolku v roce 2016, v prvním roce jeho fungování v nové podobě a seznámil přítomné 

s ekonomickou situací. Předložil k nahlédnutí pokladní deník a zodpověděl všetečné dotazy z pléna. 

Přítomni členové vzali zprávu o činnosti spolku na vědomí. 

 

Ad 5. Plán spolku a jeho cíle na příští období 

Předseda spolku představil přítomným plán  spolku na příští období. Stručně řečeno má spolek v úmyslu pokračovat v 

dosavadní činnosti bez zásadních změn. V dubnu 2017 uvést premiéru nové divadelní hry a v rámci možností odehrát tolik 

repríz, abychom uspokojili poptávku po našem divadelním souboru. I nadále chceme působit jako lokální divadelní soubor s 

možností prezentovat se v blízkém i širším okolí. Plán spolku, který je nedílnou součástí tohoto zápisu, byl všemi přítomnými 

jednomyslně  schválen. 

 

Ad 6. Schválení přihlášek nových členů  

Přítomní členové jednomyslně schválili za členy spolku naše dva nové aktivní herce, Mgr. Vladimíru Rášovou a Ondřeje 

Menšíka. 

 

Ad 7. Různé 

Předseda spolku informoval přítomné o plánované účasti na divadelní přehlídce, která by se měla konat na podzim 2017 v 

Olomouci - Holici, a dále dal členům ke zvážení možnost zúčastnit se některé ze soutěžních přehlídek.  

 

 

V Bukovanech 15.12.2016        Zápis pořídil Břetislav Smékal 

  

           Zápis ověřila Mgr. Alena Maková 


