Všeobecný koncil 9.3.2017
Program: (v závorce je ten, kdo to má na starost):
1) schválení program
2) změny v členské základně
3) volba PM (zvolení předsedy a členů VK, volba)
4) finanční report, změny ve sběru účtenek a jejich vyplácení (Nela)
5) stav skladu - je něco potřeba opravit, někdo něco nevrátil? (Malina, Galion)
6) informace o interní sekci stránek - plán na dokončení nových stránek (Vláďa), co chybí
ceny vystoupení
text Ať žije král (bude prodlouženo)
7) neuzavřené úkoly od minula
prodej dud (Irča) - toto chci pořádně dořešit
nákup halaparten, kopí (Bobr)
návrh na nové ohniště (Proutek)
8) Informace o dotacích JMK (Turpoš), zvolení přípravného teamu pro rok 2018
9) Zvolení odpovědných osob pro přípravu monstrózních oslav výročí 21 let založení
Poustevníka pro rok 2018, zvolení rámcového termínu - jest provázáno s bodem 8
10) V případně znovuzvolení Evy - kdo ji nahradí v porodní a poporodní době při domluvách na
vystoupení (předběžně navrhnut Arathan)?
Možné další body:
11) Aktualizace nabídky vystoupení pro sezónu 2017,
12) Vystoupení v Olomouci?(Arathan info) Kdy? Forma? (návrh Turpoš)
13) Waffendrill, Jarní táboření, Landsknecht Hurra
14) Příprava landsknechtské kroniky
Doplněné body:
15) Vacenovice, Skřížené meče, Domov důchodců
16) Propagace na rok 2017
17) Soustředění
Připravil: PM

Zápis z koncilu:
Přítomní řádní členové: Turpoš, Vláďa, Bobr, Irča, Alasea, Ellanor, Nela, Pavučinka, Galion, Arathan
Nepřítomní řádní členové: Bára, Karel(alias Stuart), Proutek, Malča
1) Schválení programu.
Doplněn a schválen
2) Změny členské základny.
Karel je oficiálním novým členem, ale nechce vystupovat. Využijeme ho na učení technik.
Vláďa a Evča chvíli nebudou chodit, protože mimina.
3) Volba PM.
Návrh: PM zůstává stejné 7 pro, 0 proti, 3 zdrželi
závěr: stávající členové PM byli schváleni na následující dva roky.
4) Finanční report.
Účtenky se budou proplácet jednou za měsíc, když to Nela vyhlásí. Vystoupení se bude proplácet
dvakrát do roka.
Vláďa a Irča okamžitě pošlou domečkovné!
5) Stav skladu.
Je natržená plachta od kuchyně, ale jinak je asi vše v pořádku. Plachta je steřelá a neopravitelná.
Budeme chtít novou plachtu. Uděláme pracovní akci. Galion se o koupi nové plachty postará,
ostatní pomohou buď na pracovní nebo táboření atd....
6) Interní sekce – zrušíme starou a přejdeme na novou. Vláďa na tom bude pracovat.
Ceny vystoupení – není na stránkách jasná informace o ceně.
Úkol pro PM – aktualizovat ceník a zveřejnit ceny. (Harlequin 4500 Kč, Inferno 6000 Kč)
Text ať žije král – text doplní Vláďa.
7) Neuzavřené úkoly od minula
Dudy nabízí Petr – výrobce dud. Nabídnem je i Ondrovi Adámkovi. Nabídneme je i veřejně na
internetu za 15 000 - 20 000 Kč. Irča pošle fotky Vláďovi. Eva pošle kontakt na Ondru.
Nákup halaparten – Bobr komunikuje s kovářem, čeká na nabídku.
Návrh na nové ohniště – už rok čekáme na návrh od Proutka.
8) Dotace od JMK – máme možnost získat 50 000 Kč na provoz, s tím, že do toho minimálně 50 000
Kč musíme dát. Arathan dodá další info ohledně možnost grantů. Přípravou a prostudováním se
budou zabývat Turpoš, Arathan, Nela.
9) Mohli bychom udělat oslavu výročí 21 (nebo 20) let Poustevníka. Pojďme vymyslet variantu
s dotacemi a bez dotací (získání dotací je nejisté). Vláďa se stane koordinátorem této akce.
Posílejte mu návrhy, jak si oslavu představujete. Za pár měsíců se sejdeme a dáme dohromady.
10) 3.6. 2017 Arathan na cimburku platí pivo a slaví 30 narozeniny! Jsme zváni – bude tam chlastačka
a metalový minikoncert.

11) Kdo nahradí Evu na domlouvání vystoupení po dobu indispozice? Arathan to bere. Vláďa přepíše
na netu kontakt na Arathana, na letáčkách zůstane Eva a bude pesměrovávat (nebo lépe řečeno
řekne, že se kolega ozve). Nemá cenu, aby se to tříštilo.
12) Aktualizace nabídky vystoupení na rok 2017.
Ohňovka pro denní dobu? Zamyslíme se nad tím.
Rozšíření vystoupení pro děti – proberou šermíři, Turpoš se o to postará.
Šašek málem králem – zůstává v šuplíku.
Mrcha se obnovuje.
13) Vystoupení v Olomouci – u Olympie v dětském koutku bývá každou neděli program. Máme
možnost tam za 5000 Kč udělat hodinový program, kdy budeme chtít. Navržený termín: 18.6.
Arathan nás tedy zamluví.
Dětské vystoupení, poiky, stanoviště pro děti...
Pozn: s diskuze po koncilu vyplývá, že děti možná budou příliš malé, Arathan si to ověří.
14) Vstupné na Landschknechtshurra do Německa – můžeme to zaplatit z Poustevnického účtu? Nela
zjistí.
Pozn: ano, pro členy to možné je, Turpoš bude informovat
15) Jarní táboření. Galion zkontaktuje Janu a Honzu.
Stanoviště – poblíž Třebíče – třebíčáci zorganizují zázemí. Termín 5. – 8. 5. 2017
16) Landsknechtská kronika. Pomalu ale jistě se chystá.
17) Vacenovice – 1.5. (pondělí). Stanování, vystoupení, jídlo, cesťák. Irča jim nabídne ohňovku,
pokud ji zaplatí. Jinak má přednost vystoupení Inferna na čarodky – Eva rozjede propagaci!
Na tréninku 23.3. se domluvíme, jestli do Vacenovic pojedeme nebo ne.
18) Zkřížené meče dořeší šermíři.
19) Domov důchodců by chtěl vystoupení tanců – tanečníci se domluví 23.3.
20) 9. – 10. září Rex pořádá gotickou akci na Špilberku, musíme na to být nachystaní, počítáme
předběžně s naší účastí.
21) Propagace – Eva rozešle nabídky.
22) Soustředění na ohňovku a tanec, popř. šerm – 8. - 9.duben
23) Napište si lemry!!!
Zapsala Nela, korektura Turpoš

