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Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích 
 

Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 4.11.2017          
v kulturním sále OÚ v Rakousích. 

 
Přítomní: dle prezenčních listin 

 

Návrh programu:  

1. Zahájení, volba zapisovatele, a volební komise  
2. Zpráva jednatele o činnosti za uplynulé období 
3. Zpráva ekonoma o hospodaření 
4. Zpráva předsedy revizní komise 
5. Zpráva předsedy spolku 
6. Volba rady spolku a revizní komise pro další volební období 
7. Přestávka 
8. Seznámení pléna s výsledky voleb funkcí v nově zvolené radě a 

 v revizní komisi  
9. Program a příprava akcí na nové volební období 
10. Diskuze 
11. Návrh a schválení usnesení 
12. Závěr 
13. Volná zábava s reprodukovanou hudbou a videoprojekcí. 

 

1. Zahájení 
Schůzi zahájil předseda spolku Jiří Franz, který přivítal přítomné členy i hosty a 
seznámil je s předloženým programem schůze, o kterém nechal hlasovat. 
Program schůze byl jednomyslně schválen. 

Poté vyzval přítomné k uctění památky tragicky zesnulého Josefa Malého, našeho 
bývalého člena, minutou ticha. 

Plénum dále ve veřejném hlasování schválilo jednotlivé orgány schůze: 

 zapisovatelka: Naďa Matzkeová 

 volební komise: Pavel Mikez, Petr Brožek 

 ověřovatelé zápisu: Eva Matzkeová, Iva Štejfová 

Všichni navržení byli jednomyslně schváleni. 

 

    2. Zpráva jednatele spolku 
Jednatel spolku Hynek Matzke poděkoval v úvodu svého vystoupení všem  

garantům a zúčastněným na úspěšně proběhlých akcích. Dále poděkoval 

za dobrou fotografickou dokumentaci z akcí a za propagaci spolku na internetu a 
na nástěnce. 

Mezi občany v širokém okolí byla zejména velmi úspěšná divadelní hra Světáci, 
kterou jsme předvedli v mnoha reprízách, a nakonec na derniéře v Rakousích. 
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Podzimní akce, -brigáda na stavbu Betlému a Vánočního stromu, Vánoční zpívání 
s živým Betlémem a spontánní oslava Silvestra byly vydařené. 

Sousedský bál byl velice pěkný s bohatou tombolou, kterou hodláme v příštím 
roce ještě obohatit. 

Dětský karneval byl radostný, veselý, plný her a hudby. Moc se líbil. 

Tradiční sousedské posezení se mění vzhledem k nové věkové struktuře. 
Zúčastňuje se ho i střední generace a přátelé Rakous. 

Na pálení čarodějnic se spontánně sešlo hodně lidí, děti si zasoutěžily a zazpívaly. 
Občerstvení bylo připraveno. Příště je nutná brigáda na likvidaci ohniště. 

Sportovní turnaje ve volejbalu a tenisu jsou již tradičně pěkné akce. 

Na Maloskalské noci prožili členové Jizeranu pěkné zážitky a zajišťováním 
občerstvení získali pro spolek dobrý finanční zisk. 

Rovněž na mistrovství republiky v pasení ovcí v Rakousích měl Jizeran úspěch. 
Zajištěním občerstvení a kulturního programu dopřál soutěžícím i divákům pěkné 
zážitky. K příjemné atmosféře přispěla i hudební skupina našich členů. 

 

 

         3. zpráva ekonoma o hospodaření 
V úvodu své finanční zprávy poděkovala Petra Kubínová garantům akcí, že 
využívají při nákupu zboží pro spolek slevových akcí a tím snižují náklady na režii. 
Příjmy a výdaje uvádí následující přehled. 
 
   příjmy:          151 629,- Kč 
 
           výdaje:         117 300,- Kč 
 
           pokladna:     186 212,-Kč 
 
Akce s největším finančním ziskem: 
   pasení:            33 325,-Kč 
   ples:                13 175,- Kč 
   sport.turn.     7 230,- Kč   
   malosk.noc      18 746,-Kč 
 
V závěru vystoupení poděkovala ekonomka sponzorům. 
 
 
 
 
 

    4. zpráva revizní komise 
 
Zprávu revizní komise přednesla její předsedkyně, Iva Štejfová. Komise se sešla 
na kontrolu účetnictví dne 25.10.17 , aby zkontrolovala veškeré účetní doklady na 
příjmy a výdaje a finanční hotovost. 
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Shledala, že účetnictví je vedeno v souladu se stávajícími předpisy a veškeré 
položky jsou správně zařazeny a evidovány. Také finanční hotovost přesně 
souhlasila. Při fyzické inventuře hmotného majetku bylo zjištěno, že chybí 1ks 
pivního sudu. Bylo připomenuto bezpodmínečné zapisování zapůjčených věcí do 
výpůjčního sešitu. 
 
 

          5. zpráva předsedy spolku. 
 
V úvodu svého vystoupení poděkoval Jiří Franz za všechny akce, které se 
uskutečnily v minulém roce. Poděkoval radě spolku za to, že jednotliví členové plní 
svoje úkoly. 
Osobně poděkoval Jizeranu za program na oslavě jeho narozenin a za přípravu 
občerstvení při této akci. Poděkoval znovu i za osobní dary. 
 
Dále plénu připomenul a vysvětlil bod stanov o členství ve spolku. 
Člen předkládá přihlášku radě, která ji buď doporučí nebo ne, členské schůzi ke 
schválení. 
Návrh na stanovení členského příspěvku 100,- Kč pro členy od 18 let a bezplatné 
členství dětí, byl plénem schůze jednohlasně přijat. Splatnost příspěvků byla 
stanovena do konce listopadu. 
 
 

        6. volba rady spolku a volba revizní komise 
 
Do nové rady Jizeranu, která bude mít 7 členů, kandidují: 
Jiří Franz, Tomáš Hais, Petra Kubínová, Naďa Matzkeová, Hynek Matzke, 
Martin Meloun a Eliška Sýkorová. 
Hlasováno bylo veřejné, hlasovalo se kompletně o celé kandidátce. 
Všichni navržení kandidáti byli jednohlasně zvoleni do rady Jizeranu, nikdo nebyl 
proti, ani se nezdržel hlasování. 
 
Do revizní komise kandidují: Petr Brožek, Iva Štejfová. 
Všichni kandidáti byli jednomyslně zvoleni. 
 
 
 

     7. přestávka 
 
O přestávce se sešla nově zvolená rada a revizní komise, aby na své první 
schůzce zvolila mezi sebou nové funkcionáře. 
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   8.  seznámení pléna s volbou funkcí v radě a rev.komisi 
 
Plénum schůze bylo seznámeno s výsledkem voleb funkcí v radě: 
 
předeseda -  Jiří Franz 
jednatel -                 Hynek Matzke 
ekonom -                 Petra Kubínová 
členové rady -         Tomáš Hais, Naďa Matzkeová, Martin Meloun,  
                                Eliška Sýkorová 
 
Funkce v revizní komisi: 
 
předseda -               Iva Štejfová 
člen komise-            Petr Brožek 
 
                                              

9. plán a příprava akcí na další volební období 
 
Tento plán akcí může být průběžně doplňován nebo měněn, po projednání na 
schůzkách rady.  
            
                       Akce                                                  Garant 
 
 24.12.2017   Vánoční zpívání a živý Betlém      Bára Franzová 
 19.  1.2018   Sousedský bál                              Marta a Jiří Franzovi 
 10.  2.2018   Masopustní průvod                       Bára Franzová, Martin Marek 

                Dětský karneval                             Naďa a Hynek Matzkeovi 
                Sousedské posezení                     Marta Franzová, Iva Štejfová 

 30.4.2018    Čarodějnice                                    Hynek Matzke, Eliška Sýkorová 
                     Tenisový turnaj                              Pavel Mikez, Petr Brožek 
                     Volejbalový turnaj                          Tomáš Hais, Jakub Sýkora 
  2.6.2018     Maloskalská noc                            E.a J.Sýkorovi, Martin Meloun 
  18.-19.8.     Pasení ovcí                                     Dana a Tomáš Haisovi, 
P.Kubínová                                           

          Dětský den                                    Eliška Sýkorová, Milena Mikezová 
 
 

 Mimo tento tradiční program byl plénu předložen plán na uspořádání společného 
autokarového zájezdu na Jižní Moravu, s termínem 5.-8.května. Možnost výletů po 
cyklostezkách, nebo i autobusem, dle přání účastníků. Po detailním zpracování 
programu bude tento zaslán všem členům. Předpokládá se i účast nečlenů, přátel 
Jizeranu za plnou cenu. 
 
V nejbližší době bude rovněž započato s nastudováním nové divadelní hry pro náš 
soubor. 
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10. Diskuze 
 
V úvodu diskuze se hovořilo o nutné údržbě sousoší Betlému. 
Jejich opravu zajistí a provede Lída Žďárská. 
Kateřina Brožková připomíná nutnost zakoupení nových příborů, není jich dostatek 
pro větší akce. 
Bára Franzová nabízí spolupráci Jizeranu při víkendové akci koncem května 
v Rakousích, orientačním běhu dvojic. 
Pavel Mikez nabízí spolupráci členům Jizeranu při akci své agentury na Sychrově 
dne 16.června. Nabízí výběr zboží do tomboly do 9 tis.Kč. (Gambrinus). 
Bára Franzová prosí o zapůjčení pivních setů a stanů na svatbu kamarádky. 
Budou zapůjčeny za úplatu. 
Vláďa Jirků připomíná provést důkladnou revizi, údržbu a servis pivních setů, 
nejlépe v rámci jarní brigády. 
V diskuzi vzešel návrh zakoupit nové výčepní chladící zařízení . Pavel Mikez zjistí 
ceny. O zakoupení nového zařízení dal předseda v plénu hlasovat a bylo 
schváleno jednohlasně. 
Závěrem diskuze bylo rovněž připomenuto, aby po všech akcích byl důsledně 
prováděn úklid.  
 
 

11. usnesení a závěr 
 
Výroční členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti za uplynulé období 
2. Zprávu ekonoma o hospodaření a stavu pokladny 
3. Zprávu revizní komise 
4. Výsledky voleb do orgánů spolku 
5. Plán akcí na příští období 

      6.  Výši členských příspěvků pro následující období 
 
 
Výroční členská schůze ukládá: 

1. Garantům: Zajistit uskutečnění plánovaných akcí. 
2. Radě spolku: Naplánovat a uskutečnit jarní zájezd na J.Moravu. 
3. Radě spolku: Zajistit prodej starého a zakoupení nového výčepu. 

 
Návrh usnesení byl po přečtení jednomyslně schválen plénem a přijat. 
 
 
 
                                                                            ------------------------------------- 
                                                                               Zapsala Naďa Matzkeová 


