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Zápis z valné hromady 

Schůze tato započala po úvodní prezenci v 1740 hodin slovy z úst páně F. Černického, jenž 

hluboce zafilozofoval o potřebnosti tohoto shromáždění a myšlenkami několika moudrých 

mužů okrášlil začátek celého sezení. Za všechny – Karel IV. v předmluvě Zlaté buly (1350): 

„Minulé opraviti a současné dobře zaříditi.“ – jak výmluvné v době krátkodobých 

a krátkozrakých cílů. Takto zahájil F. Černický valnou hromadu „nelhostejných“. 

Poté se ujala slova I. Němcová, aby konstatovala, že valná hromada se sešla v počtu 39 

členů a je tedy usnášeníschopná. V tuto chvíli byla též určena zapisovatelka schůze. 

Slova se chopila dále R. Špačková a podrobně informovala  kolegium o všech dosud 

proběhlých aktivitách Spolku. Stejně byla posléze rozebrána I. Němcovou  i stránka současné 

finanční situace spolku a zhodnoceno hospodaření za uplynulý rok. Bylo příjemné slyšet, že 

i přes značnou činnost publikační (což samo o sobě je v dnešní době věc finančně 

nejednoduchá) je pokladna v plusu. Též členské příspěvky na rok 2005 jsou ponechány ve  

stejné výši, a to 100,- Kč pro důchodce a studující, 200,- Kč pro členy pracující a 50,- Kč 

zápisné pro členy nové.  

Nyní bylo možno přikročit k samotným volbám a to nejprve určením volební komise, kam 

byly jednohlasně zvoleny dámy J. Erbanová, Baňková a Vaňková. V kandidátce  na novou 

Radu spolku, která je podle platných stanov Spolku tříčlenná, byla nezávazně navržena tato 

jména: PhDr.I. Němcová, Ing. J. Čermák, Mgr. A. Líhová-Legnerová, J. Erbanová a Ing. 

M. Faltysová. Všichni navržení byly představeni s odůvodněním jejich kandidatury do Rady. 

Přesně v 17 hodin proběhlo tajné hlasování a po sečtení všech hlasů mohla volební komise 

oznámit složení nové Rady spolku: I. Němcová (39 hlasů), J. Čermák (34 hlasy) a  A. Líhová-

Legnerová (33 hlasy). Následně proběhla volba předsedy a místopředsedy s tímto výsledkem: 

předsedkyní Rady spolku je I. Němcová, místopředsedou Rady spolku je J. Čermák a členkou 

Rady spolku je A. Líhová-Legnerová. 

Dále R. Špačková nastínila plán všech akcí na rok 2005  a výhled do roku 2006, včetně 

rozjednaných „horkých“ otázek okolo situace s parkováním v ulici Čertovské u kostela sv. 

Vavřince, ve Svatováclavské ulici a Na Vyhlídce. S tím vyvstala i potřeba zřídit poradní 

komise, které budou blíže sdružovat členy spolku ochotné pomoci v konkrétní oblasti: 

parkoviště - Mgr. M. Tomková, Mgr. D. Šaman (centrum města), Dr. I. Němcová, Ing. 

J. Čermák (Čertovská). Dlouhodobějšího rázu budou: ediční komise – v čele s Mgr. 

R. Špačkovou, Volné sdružení Hudba - Divadlo - Poezie – pod vedením F. Černického. Pro 

nejbližší akce byly jmenovány koordinátory: Den památek (zpřístupnění kostelů, opevnění, 

Vodárenské věže…) – I. Němcová, Svatotrojická pouť – R. Špačková,  pečení koláčů na tuto 

pouť členkami MOOSu – J. Erbanová. 

Příjemnou zprávou je pomoc Mgr. Z. Jansové při vyhledávání a zjišťování grantů 

vyhlašovaných v oblasti kultury, které by bylo možno využít především na publikační činnost 

Spolku a opravy drobných památek. 

Poslední důležitou informací bylo určení nových hodin pro veřejnost, a to každý třetí 

čtvrtek v měsíci mezi 15. a 17. hodinou na proboštství Mělník, které spolku nezištně 

poskytuje své prostory. 

Na závěr valné hromady byla v 1730 hod. otevřena diskuse, v níž D. Šaman zevrubně 

informoval členstvo o postojích vedení města k otázce parkovišť v historickém centru města, 

o vedením města neakceptované petiční akci, kterou vyjádřilo svůj názor na zamýšlené 

rozšíření parkoviště Na Vyhlídce několik set občanů města .  

Valnou hromadu ukončil pan F. Černický poděkováním ctěnému spolku za hojnou účast  

a pozváním na vernisáž fotografií J. Čermáka do Galerie ve věži na 1. března 2005.                       

 

zapsala A. Líhová-Legnerová 


