Zápis z 26. schůze výboru

Místo konání: hotel Kavka
Datum: pátek 8.5. 2009
Přítomni:

Marek Tomažič
Majka Chvátalová
Hanka Vágnerová
Anička Ryšavá
Michal Karsch
Honza Borský

Omluveni:

Gábinka Bárová
Drobeq

Hosté:

Předsedova žena s Adamem
Jakub Chvátal
Alena
Ania
Klára

Program:

1.

Úvod

2.

Grant na DVD

3.

Web

4.

Dopis sponzorům

5.

Chystaná akce Narozky

6.

Kontrola minulých úkolů

1 příloha zápisu : Seznam úkolů
0

zápis z 26. schůze výboru 8. 5. 2009

1. Úvod
Sešli jsme se všichni kolem hranatého stolu na terase hotelu a prozřetelně si objednali něco
na povzbuzení šedých buněk mozkových. Schůzi poté zahájila a vedla Majka, zapisovala
Havanka, ale jen chvíli, než došly baterky v notebooku. Pak už si dělala jen ruční poznámky,
které zřejmě vzaly za své v bouřlivé atmosféře a teď si nic nepamatuje.

2. Grant na DVD cvičení
Nezúčastněná Gábinka již předem avizovala, že přišly peníze z grantu HLMP, který Klára
úspěšně dotáhla a získali jsme na účet SMS 55 tis. Kč. Peníze jsou vázány na produkci
druhého dílu DVD Cvičení pro pacienty s RS v tomto roce, jinak je musíme vrátit. Proto se
Majka rázně ujala úkolování:
Marek udělá kalkulaci pro Bayer, Alena vybere cvičící, terapeuti navrhnou cviky a společně
s Alenou sepíší brožuru, kterou pak Bayer vydá. Marek sežene produkční tým a zajistí termín
– nejlépe na říjen. Majka pak zajistí catering, bude opečovávat realizační tým a utírat pot
z čel cvičících.
Diskutovala se koncepce DVD – nebude to pokračování ve stejném duchu, protože to už by
nikoho nezajímalo. Nakonec byla odsouhlasena verze „domácí posilovna“. Kdo tedy napíše
scénář uniklo zápisu, na řešení je ještě čas.

3. Web
Kuba nás seznámil s dvěma variantami, které rozpracoval v duchu zadání, vycházejícího z
grafiky loga SMS. Bory sice prosazoval maják ☺ ale nakonec byla vybrána verze s
„ukinami“. Majka ví, co to je a Kuba se tedy vrhne tímto směrem a bude po výboru postupně
žádat podklady – jaké tam mají být ikony (sekce), texty atd…

4. Dopis sponzorům
Markovi se nelíbila původní Michalova verze, dopis upravil a kamsi již odeslal, ale neměli
jsme ho k dispozici, pročež se diskuse odložila. Marek nebo Alena nebo Petra ho dohledají a
přepošlou ostatním k připomínkování.
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5. Chystaná Akce k 5. narozeninám SMS 2010
Majka podala několik návrhů, které byly bouřlivě diskutovány a v té vřavě mi uniklo, co
z toho vzešlo. Výsledkem koncepční debaty by snad měla být Markova představa ála Koncert
Epileptiků, ale ty jsou fakt nemocný… 
Koncepce Koncert zahrnuje živou produkci různých těles, promítání osvětových a
propagačních materiálů na pozadí, letáčky SMS k dispozici, občerstvení apod.
Tuším, že se zavrhlo původně nabízené místo na Můstku (chodí tam jen turisti a my bychom
si to neužili), Michal navrhl Žluté lázně, kde má/měl kontakt, a navrženy byly i Riegrovy
sady nebo Ladronka jako rezerva. Prostě by to mělo být příjemné a bezpečné místo, nejlépe
se zázemím, abychom si to i my organizátoři užili, což je cílem oslav.
Termín byl stanoven na sobotu, ale nevím kterou - buď na Světový den RS, tj. 27.5. (– ale to
vychází na čtvrtek, takže sobota 29.5.) nebo na 25.6. (tj. sobota, Den RS v ČR) . Nebo v tom
má být výročí data našeho založení? Rozmyslete si a příště necháme hlasovat.
Všichni pak mají za úkol sehnat nějakou skupinu – hudební, divadelní, taneční apod., která
by nás byla ochotná sponzorovat svým představením.
Jaký je závěr na návrh „kasička“? Bude někdo zjišťovat podmínky pro jednodenní akci?

6. Kontrola minulých úkolů
Kontrola neproběhla, protože nikdo neměl zápis z minula a řešili jsme budoucnost,
odkládá se proto na řádné zasedání výboru v řádných podmínkách příště.

1 příloha zápisu
Seznam úkolů

Číslo
26/2.1
26/2.2
26/2.3
26/2.4
26/3
26/4
26/5
26/6

Popis

odpovídá

DVD – kalkulace, produkce
DVD – cvičenci, brožura
DVD - catering
DVD - scénář
web
Dopis sponzorům
Akce Narozky – Žluté lázně
Kontrola úkolů z minula

Marek
Alena
Majka
? Marek
Kuba + výbor
Marek + kdo ho má
Michal
Havanka

2

termín
Co nejdřív
Co nejdřív
natáčení
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
Co nejdřív
příště
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