DS Mimochodem
Staršovstvo 14. ledna 2012
Přítomní:
Staršovstvo: Markéta Sýsová, František Čapek, Filip Ženíšek, Radek Vaněček, Josef
Nádvorník
Členstvo: Jan Čapek
Hosté: Zuzana Hrabantová, David Dewetter (zájemce o členství a spolupráci)
Program:

1. dotvoření Řádu půjčování kostýmů
2. vytvoření Poradce pro konání akcí
3. hry na sezónu 2012
4. adopce sedaček
5. rekonstrukce sociálního zařízení
6. a další

ad 1.
Řád půjčování kostýmů došel definitivní podoby a byl schválen a podepsán všemi
členy Staršovstva. V blízké době s ním bude seznámeno Všeobecenstvo prostřednictví emailu, následně bude viditelně vyvěšen v prostorách DS Mimochodem. Také bude uveřejněn
na internetovýh stránkách sdružení.
ad 2.
Byl vytvořen seznam položek s názvem Poradce pro konání akcí. Bude zveřejněn
stejným způsobem, jako bylo uvedeno v bodě 1.
ad 3.
Padl návrh na realizaci díla Scénky z děl Williama Shakespeara v obsazení: Josef
Nádvorník, Filip Ženíšek a Vojtěch Roul v režii Radka Vaněčka. Plánuje se čtená zkouška.
Petra Ochová realizuje hru Balada pro banditu. Zatím probíhají zkoušky sboru.
Předpokládaný termín premiéry je září 2012.
Přibližně od března by se znovu mohla začít zkoušet Monsieur Amédée s přeobsazenou rolí
Katie. Do konce ledna se rozhodne, zda tomu tak bude – záleží na Denisa Budilové a jejích
plánech... Následně jsou možné alternace s Markétou Prchalovou.
Během Staročeské poutě (poslední víkend v červnu) nejspíš proběhne repríza hry Večer
tříkrálový (pátek a neděle).
ad 4.
Staršovstvo schválilo částky za adopci sedaček. Navrhnuty byly roční částky podle
vzdálenosti od jeviště. 1.-3. řada 300,- Kč, 4.-7. řada 200,- Kč, 8.-13.řada 100,- Kč.
Vytvořením návrhu podmínek a průvodního textu byl pověřen Filip Ženíšek.
ad 5.
Před Vánocemi proběhly schůzky s projektanty. V blízké době projektová kancelář předá
návrh projektu a oznámí jeho cenu. Pak proběhnou jednání o sponzorování a veškerém
financování podílem s ostatními ledečskými spolky.
ad 6.
a) Žádost o dotaci od města Ledeč nad Sázavou: co nejdříve dodat na MěÚ Ledeč nad

Sázavou. Žádat se bude o částku 40 000,- Kč.
b) Upomínkové předměty pro hostující soubory vyrobí chráněná dílna v Hradci Králové, kde
aktivně působí František Čapek. Forma nejspíš bude placka se šlápotami, nápis
Mimochodem Ledeč nad Sázavou, 20 kusů, keramické, glazované, částka 100,- Kč/kus,
nejprve vzorek.
Ve Zruči nad Sázavou, dne 14.ledna 2012

