HODOVÝ VÝBOR SOBĚŠICE o.s.
Zeiberlichova č.p. 9, 644 00 Brno
IČO: 266 70 348

Zápis ze schůze výkonného výboru H.V.S.
konaného dne 11. dubna 2010

v Soběšicích (cukrárna U Stojanovičů)
Přítomni: Renata Mikulcová, František Mikulec, Petra Pažourková, Jan Lerch, Tomáš Lerch,
Lenka Lerchová, Denisa Urbanová
Omluveni: Zuzana Bendová, Jiří Benda, Tomáš Margold
Jako hosté přítomni: Alexandr Lužný – cimbálová muzika Šmytec
Jiří Němec, Alice Němčanská – Sokol Soběšíce
Program:
1.Zahájení
-

předseda H.V. S. zahájil schůzi v 18 hod.

2.Rekapitulace hodů 2009
-

-

-

po finanční stránce rok 2009 skončil ziskem cca 14.000,-Kč – bližší informace budou
předneseny na valné hromadě
pozitivně byla hodnocen předhodový výlet spojený s výběrem vína, doporučuje se
letos zorganizovat akci podobného zaměření – na starosti si vzal Jan Lerch; předběžně
se počítá s termínem na konci školního roku 2009/2010 nebo na přelomu července a
srpna 2010 (termín bude upřesněn na základě ankety, která proběhne na našich
webových stránkách www.hody.cz – viz. níže)
negativní ohlasy měla kvalita zastřešení prostoru na fotbalovém hřišti, bylo štěstí, že
vyšlo počasí – pro letošní hody třeba zajistit kvalitnější sloupky, nutná domluva
s hajným a výběr kůlů s dostatečným předstihem, výkonný výbor doporučuje stavbu
vyzkoušet před tím, než se bude stavět „na ostro“
spokojenost s kapelami výborná – doporučuje se ale pro letošní rok zvolit vhodnější
umístění pro cimbálku, v případě pokračování spolupráce s fotbalisty se nabízí
varianta umístění cimbálky do budovy.

3. Stanovení termínu a základních parametrů soběšických hodů 2010
-

-

pro soběšické hody 2010 byl zvolen termín 18.9.2010
vedením Sokola Soběšice nabídnuta možnost vrácení zábavy na Sokolskou zahradu,
kde se v době konání hodů počítá s funkčním sociálním zázemím
v souvislosti s touto nabídkou opětovně otevřena varianta konání večerní zábavy
v kulturním domě, event. po odpoledni ponechání večerní zábavy na Sokolské zahradě
výběr místa tedy nebyl prozatím učiněn, o místě konání rozhodne Valná hromada
H.V.S. (viz. níže), do doby jejího konání proběhnou jednání s představiteli
jednotlivých míst (s fotbalisty – Lenka Lerchová, s p. Pojerem – Tomáš Lerch)
do Valné hromady H.V.S. musí být také objednány kapely, zamluveny kroje – provede
Lenka Lerchová
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4. Rozdělení pravomocí a zodpovědnosti mezi výkonný výbor H.V.S., .o.s. a hodovou
chasu
-

bylo by vhodné oddělit nácviky od organizačních záležitostí
výkonný výbor zařídí organizační a administrativní záležitosti spojené s průběhem
hodů
chasa ze svého středu zvolí hlavního stárka, který k sobě vybere 3 další stárkovské
páry, které mu budou pomáhat s nácviky a jeho úkoly
hlavní stárek bude plnit funkci komunikační spojky mezi chasou a výkonným
výborem, bude se s výkonným výborem scházet mimo nácviky a chase předávat úkoly
pro jednotlivé nácviky a naopak předkládat výboru informace z nácviků

5. Stanovení termínu valné hromady H.V.S., o.s
-

výkonný výbor určil termín valné hromady na neděli 16.5.2010 od 18:30 v cukrárně u
Stojanovičů
tato valná hromada bude volební, protože 1.místopředseda H.V.S. - Jiří Benda nabídl
svoji funkci k dispozici
aby mohla být pozvánka na valnou hromadu včas vyvěšena, je nutné sehnat klíč od
nástěnky na sokolovně, kterou H.V.S. využívá. Renata Mikulcová jej předávala Jiřímu
Bendovi – Tomáš Lerch zajistí získání klíče od Jiřího Bendy

6. Diskuze
-

-

7.5.2010 se koná beseda na Vyškovsku, tančí se Hanácká beseda – příliš brzy na to, do
něčeho se zapojit, je možná ale civilní účast
19.6.2010 se koná beseda v Tuřanech, tančí se Moravská beseda – časově příznivé
datum, počítá se s aktivní účastí 1 kolony – zájemci se přihlásí a domluví nácviky na
valné hromadě
Webové stránky H.V.S. – od loňského roku se povedlo obnovit stránky sdružení,
k dnešnímu dni jsou na nich jen fotografie z posledních 2 let hodů; k tomu, aby
stránky fungovaly a sloužily původně plánovanému účelu je nutné zavést redakční
systém, zprovoznit ankety a sekci pro členy – za úkol Jiří Němec; ostatní členové
H.V.S. pohledají starší fotografie a jiné archiválie, které by bylo možno na stránky
umístit

7. Závěr
-

schůze výkonného výboru byla ukončena v 19:45
zápis provedl: Lenka Lerchová

