JuniorBand, z. s.
IČO: 03543579
Školní 462, 619 23 Pohořelice

Zápis z jednání Rady spolku dne 17. 2. 2016
Místo a čas konání: Restaurace Le Café v Pohořelicích, 17:00
Přítomni: Jaroslav Krčmář, Ing. Petr Hladík, Michal Musil, Josef Kudrna, Milan Šťastný
Milan si posteskl, že by chtěl poradní Radu, a tak jsme ji uskutečnili! Tentokráte jsme se sešli
v restauraci Le Café, kde mají výborná restovaná játra! První přijeli Petr a Jarda. Oba dva den předtím
zvraceli, nicméně Petr to hecnul a ta játra si stejně dal. Jarda ne, ten si dal čaj. Pak přišel Pepa, který
si dal pivo. Říkal, že na něho má dnes opravdu chuť. Nakonec přišli Milan a Michal. Milan chtěl tuším
džus, ale donesli mu nealko pivo. Asi osud.
Následně předseda zahájil jednání, které se odebíralo nějak takto:
1) Především v reakci na události na posledních plesech bylo přistoupeno k doplnění Kodexu
spolku. Byly doplněny body věnující se alkoholu při vystoupeních, povinnosti pomáhat při
chystání a uklízení věcí na vystoupení. Taktéž bylo formou Kodexu na hráče apelováno, aby
se v zákulisí nechovali jako prasata. Předseda si také postěžoval na problematiku domlouvání
koncertů, kdy žádal, aby toto právo měl výhradně on, a nedocházelo tak k domlouvání
vystoupení a především k tvorbě výše honoráře bez jeho vědomí. Tento bod byl tedy do
Kodexu spolku přidán také.
2) MAS PODBRNĚNSKO – mezi všemi členy Rady panuje názor, že z toho nic nekápne. Ale
buďme trpěliví. Předseda spolku informoval Petra o nové vyhlašované výzvě MASky v rámci
dotačních programů JMK na rok 2016. Naši žádost bychom chtěli zasadit do aktivity: „Rozvoj
materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2016“. Reálný
projekt jsme vymysleli takto: Výchovný koncert pro ZŠ Vranovice, případně jinou ZŠ v okolí.
Vytvořením žádosti je pověřen Petr, žádost nutno poslat do 9. 3. 2016! Realizaci projektu po
manažerské stránce pak případně přejme Předseda spolku.
3) Vokalistky – holky si neustále na něco stěžujou. To jsme naznali, že je normální. Nicméně i
normálními věci jest nutno se zabývat! Inu: Ditě a Lucce stále vadí, že na vystoupeních málo
zpívají hlavní zpěv. Dle nás by ideální situace byla taková, kdy by byly jasně rozděleny funkce
na hlavní zpěv a vokály. To ovšem také nechceme, protože holky by to pak nebavilo a navíc,
když Kája někdy nemůže na vystoupení, je dobré, že ji můžou holky zaskočit.
Stanovisko: Holky by se měly stále soustředit především na pilování vokálů pod vedením
Martiny Stříbrné. Nicméně za každé vystoupení budou mít možnost zpívat 3-4 písně. Které
písně to budou, se domluví s Karolínou, která je tímto ustavena hlavní vedoucí pěvecké
sekce.
4) Kufry na stojany – kufry na stojany se nám pomalu rozpadají. Nicméně odhadujeme, že tuto
sezónu ještě vydrží. Všichni se pokusíme zjistit, jestli někdo nemáme doma staré kufry, které

by se daly použít. Finanční investici do nových kufrů považujeme v současné chvíli za
nepřípustnou.
5) Nové aranže – pro letošní rok je napsáno dostatek nových aranží, na zkouškách bude na čem
pracovat. Proto další investice do aranží během letošního roku nepovažujeme za nutné.
Předsedovi spolku se ukládá, aby každou další investici do aranží oznámil a probral s Radou
spolku!
6) Mezi členy Rady spolku panuje zdravá nevraživost. Když si Předseda odešel zavolat, zvesela
jsme ho pomlouvali.
7) Vzpomenuli jsme také na Standu a jeho kapelu The Surprise. Nijak zvlášť jsme to nerozváděli,
ale vzpomenuli jsme.
8) Kája – doprava – Pepa říkal, že ho štve pořád jezdit pro Karolínu do Velkých Pavlovic. Všichni
jeho znechucení chápeme. Jsme z toho taky znechuceni. Jen on víc, on ji opravdu vozí.
Musíme na Karolínu přitlačit, aby si zařídila odvozy z domu alespoň do Uherčic. Zda bude mít
zmíněné tlačení efekt, uvidíme. Nicméně tlačit budeme.

Pak už se nám zastesklo po domovech, ženách, penězích, postelích a volném čase, a tak předseda
ukončil zasedání pozdravem „MĚJTE SE SEXY“ a rozešli jsme se.

V Pohořelicích dne 17. 2. 2016

Zapsal: Ing. Petr Hladík, místopředseda

Ověřil: Jaroslav Krčmář, předseda
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