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

Zápis ze zasedání Členské schůze dne 22. 8. 2015
Místo a čas konání: Krčma Branišovice, večer
Přítomni: viz prezenční listina přítomných
Omluveni: Josef Kudrna – nepřítomen za účelem šíření slávy kapely a radosti na ostrově Pyrenejském
Bohunka Kolínková – nepřítomna za účelem šíření slávy kapely, radosti, krásy a
folkloru za dalekými břehy novomlýnskými (tj. v Perné)
Toho sobotního večera jsme se sešli při příležitosti hraní pro pana Šťastného, jakožto oslavence a
velkého fanouška kapely JuniorBand. Tentokrát se nehrálo na podiu, nehrálo se v horku, ba dokonce
saxofonová sekce kapely nehrála ani ve stoje, a tak se mohla plně soustředit na kvalitu hudebního
projevu. Program byl nabitý a bylo potřeba se ho zhostit s pílí a odhodláním členům kapely vlastní.
Program zasedání:
1) svíčková,
2) tatarák, hamburgery, steaky, roastbeef, meloun, hrozny, bagetky, topinky, česnek, zelí,
rajčata, sýry zrající i uzené, guláš, banány,
3) pivo 10°, pivo 11°, pivo 12°, víno, medová whiskey, ….voda,
4) schválení Plánu činnosti pro rok 2016.
Ad 1)
Jednohlasně jsme se shodli, že svíčková byla výborná. I holky z toho měly velkou radost.

Ad 2) a 3)
I po zbytek večera se přestávky mezi hraními nesly v duchu užívání si výborného občerstvení a
vzájemných rozhovorů. Jeden ze saxofonistů málem vylezl na střechu sousedního domu, na poslední
chvíli mu to však bylo rozmluveno. Zvukař odjel už ve 23:00. Asi to nemohl poslouchat, či co.

Ad 4)
Všichni přítomní členové spolku jednohlasně schválili Plán činnosti spolku pro rok 2016.

Po splnění všech bodů zasedání a odehrání koncertu jsme se po sbalení všech věcí rozjeli do svých
domovů. Předsedovi cestou vlétnul do čelního skla kamínek, sklo bylo nutné opravit. Ale vzal to jako
chlap.
Toť vše, mějte se sexy!

V Brně dne 25. 8. 2015

Zapsal: Ing. Petr Hladík, místopředseda

Ověřil: Jaroslav Krčmář, předseda
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