
 

 

Zápis z členské schůze 

DO ZUŠ Vimperk, z. s. 

ze dne 24. 1. 2020 

 

Přítomní: dle presenční listiny 

Program: 1. zahájení 

  2. zpráva o hospodaření 

  3. akce orchestru v roce 2020 

  4. slovo kapelníka 

  5. příprava plesu 2020 

 

 1. Předsedkyně spolku přivítala přítomné, seznámila s programem. 

 

 2. Pan Hrdlička přednesl zprávu o hospodaření spolku za rok 2019. Vyhodnotil 

jednotlivé akce (doprava, nákup ošacení…) z hlediska finanční náročnosti. Přehled 

hospodaření v písemné podobě je k dispozici členům spolku během schůze a dále v kanceláři 

ZUŠ Vimperk – p. Hrdlička ve dnech středa – pátek. 

 

 3. Pan Pavel Vališ přednesl zprávu o akcích DO v minulém roce 

• vánoční koncerty – jsou důležitým zdrojem příjmu 

• granty a příspěvky 

• hraní na akcích (hasiči, poutě, atd…) – komerční výdělečné akce 

• účast na festivalech, soutěžích – pro spolek náklady 

 

 

 

 

 



 

Akce 2020 

• Kmochův Kolín – 13. 6. – 14. 6. 2020 

• Festival v Chorvatsku (10. ročník, poblíž města Rijeka) v termínu 7. 5. – 

10. 5. 2020 – motivační akce pro děti. Na této akce budou nejvyšší 

náklady (pobyt 4.300,-- + doprava 1.000,-- na člena). Na tuto akci bude 

snaha sehnat sponzory či granty (z MK ČR možnost až 70% nákladů na 

dopravu, žádost na město Vimperk). Je ale jasné, že se neženou peníze 

na pokrytí všech nákladů. Nutno počítat s finanční účastí účastníků – 

max. 4.000,--. Část nákladů by uhradil spolek. Účast vybraných členů 

(kapacita autobusu). 

• Letos nebude jarní soustředění v hotelu Kodrea (velikonoční prázdniny 

jsou brzy vzhledem k datům akcí na nichž se bude DO prezentovat) 

• Proběhne jednodenní zkouška v prostorách ZUŠ Vimperk 

• Krajské kolo soutěže ZUŠ v KD „Cihelna“ – veřejná akce, vstup zdarma 

• Ústřední kolo soutěže ZUŠ v Letovicích – 22. 5. nebo 23. 5. 2020 

• Letní soustředění v termínu 23. 8. – 29. 8. 2020 

• Vánoční koncerty – poslední adventní víkend 

 

4. Pan Staněk  nutnost přesně si zaevidovat plánované akce, aby všichni věděli 

termíny (rodiče i děti). Příprava na celostátní soutěž, na vánoční koncerty (sobotní zkoušky – 

malá účast – znehodnocení systému přípravy) 

 

5. Ples 2020 

• byla připomenuta nutnost zajistit tombolu a půlnoční překvapení 

• pořádání plesu v roce 2021 – mažoretky chtějí termín do konce března – 

nevýhodný termín vzhledem k hustotě pořádaných akcí ve městě Vimperk i 

blízkém okolí. 

• Hlasování o pořádání plesu v roce 2021  - pro ples s mažoretkami 5 hlasů 

      - pro ples bez mažoretek 24 hlasů 

      - bez názoru 11 hlasů 

Členská schůze se tedy rozhodla pro organizaci plesu v roce 2021 bez účasti 

mažoretek. 

 

 

Mgr. Zdeňka Zámečníková, v. r. 


