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Z
účastnila se ho především naše nej-
početnější profesní skupina, kterou
je skupina skladatelů, a to napříč
všemi žánry. Tématem bylo sou-

časné vnímání našeho svazu, jeho koncepce,
vnitřní uspořádání a samozřejmě – nadcháze-
jící volby do Dozorčí rady.

Velmi pozitivním přínosem této diskuse
bylo oživení zájmu o dění na půdě našeho
svazu. Výsledkem byl více než jindy naplněný
kongresový sál Valného shromáždění. Přišli
vážení autoři všech zvučných jmen a rozma-
nitých žánrů. Dorazil jsem hodinu předem
a znejistěl jsem, že přicházím pozdě. Už tam
bylo plno lidí. Uvědomil jsem si, že všem
těmto členům leží osud našeho svazu na
srdci, a to bylo pro mne upřímným potěše-
ním i velkou inspirací. Svojí atmosférou mi
toto VS připomnělo první Valná shromáž-
dění začátkem devadesátých let, kdy OSA

procházel obdobím zlomu. Jednání proběhlo
věcně a klidně. Zdá se, že diskuse, která před-
cházela Valnému shromáždění, ovlivnila
nejen jeho průběh, ale i volební výsledky.
V Dozorčí radě se po dlouhé době vyměnilo
pět míst najednou, a to je ve třináctičlenné
radě téměř 40%. Ještě jednou děkuji všem za
účast, a jestli jste se s námi necítili zrovna
nejhůř, zvu vás srdečně na příští Valné shro-
máždění v roce 2014.

A teď mi dovolte sdělit několik informací.
Nová Dozorčí rada si vytkla pět hlavních

okruhů, kterým chce věnovat zvýšenou pozor-
nost. Je to organizační struktura OSA, ekono-
mika, inkasní politika, rozúčtování a okruh
prezentace OSA. Tyto otázky nejdříve zpra-
cují příslušné komise DR. Pak se jimi bude za-
bývat Dozorčí rada a s prvními výstupy
počítáme na VS 2014. Hlavní prioritou by
však měly být dlouhodobé zájmy OSA.

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
letošní Valné shromáždění členů OSA 2013 bylo

charakteristické tím, že ještě před ním došlo k živé diskusi

a tříbení názorů našich členů. Tento vzájemný dialog probíhal

převážně na internetu, ale i při osobních setkáních.

>

// Přišli vážení autoři všech zvučných jmen
a rozmanitých žánrů.
Svojí atmosférou mi toto VS připomnělo první Valná
shromáždění začátkem devadesátých let, kdy OSA
procházel obdobím zlomu.
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Podle ustanovení čl. 13.1 stanov OSA,
byla provedena kontrola lustračních osvědčení
a výpisů z rejstříku trestů všech členů DR
a Představenstva. Tyto dokumenty byly
u všech osob shledány bez záznamu.

DR také jmenovala nové personální obsa-

zení jednotlivých komisí. 

Komise pro otázky tvorby:

CV: Juraj Filas, Ivana Loudová,
Sylvie Bodorová, Rudolf Růžička.
CP: Vladimír Popelka, Emil Viklický,
Boris Urbánek.
Na prvním zasedání KOT byl jejím předsedou
zvolen Emil Viklický.

Ekonomická komise:

Tomáš Doležal, Eduard Krečmar,
Jolana Zemanová a Jiří Paulů.

Rozúčtovací komise:

Otomar Kvěch, Michael Prostějovský,
Martin Kratochvíl, Jiřina Erlebachová. 

Komise partnerství:

Ivan Kurz, Jiří Gemrot, Milan Svoboda,
Martin Němec, Jaroslav Šprongl,
Dominika Záhorská. 

Redakční rada:

Rostislav Černý, Lukáš Hurník,
Zdeněk Nedvěd.

Komise pro záležitosti zastupovaných

a sociální otázky:  

DR tuto komisi ke dni 25.7.2013 ruší. Náplň
její práce přebírá Ekonomická komise.

Příjemné babí léto a hodně 
úspěchů všem srdečně přeje

Váš Luboš Andršt

> // Nová Dozorčí rada si vytkla pět
hlavních okruhů, kterým chce věnovat
zvýšenou pozornost. Je to organizační
struktura OSA, ekonomika, inkasní
politika, rozúčtování a okruh
prezentace OSA.
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