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Masarykova 41
346 01 Horšovský Týn
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www.sypka2014.cz

Zápis ze schůze spolku

Z porady vedení spolku „Sýpka 2014“, konané v sídle spolku, dne:

20.8.2014

Přítomni:
Karel Weber,
Mgr. Hana Tomášková,
ing. Marcela Zethnerová
členská schůze tedy je v souladu s čl. VI. stanov usnášeníschopná
•

Organizace struktury uvnitř Spolku:

Vedení Spolku:
Předseda
Místopředseda
Člen

Karel Weber
ing, Marcela Zethnerová
Mgr. Hana Tomášková

Aktivní členové (po zaplacení členského příspěvku)
Jaroslav Čedík
–
zástupce pro tisk a propagaci
Adéla Kaderová
–
odborný konzultant v oblasti dotací
Lydie Weberová
Zápisy z porad
Andrea Pavlíčková –
Bleší trhy
•

Zhodnocení propagace Spolku:

a)
b)
c)
d)

Propagace v tisku – Domažlický deník,5+2 dny, Horšovskotýnský Zpravodaj
Anenská pouť
Vyhotovení propagačních materiálů – letáky, plakáty, polep vozidla
Internetová propagace –wwwstránky, Facebook

e) Petro-Pavlovská pouť 29.6.2014
•

Kontrola úkolů z minulé porady 30.5.2014

1) Zkontaktovat Mgr. Bastiánovou
– zodpovídá ing Zethnerová - nesplněno,dovolená
2) Zajistit propagaci v tisku
– zodpovídá J.Čedík – splněno
3) Dohodnout
s kastelánem St. Zámku Janem Rosendorfským využití místa
v zámeckém parku pro propagaci při Anenské pouti
– zodpovídá ing.Zethnerová –splněno
4) Nabídka spolupráce od MAS Český les – prověření spolupráce
– zodpovídá Mgr. Tomášková – v jednání – zůstává.
5) Jednání na městě H.Týn
- zodpovídá – K.Weber – splněno 26.6.2014
6) Dojednání podmínek prezentace Spolku při Anenské pouti
– zodpovídá K.Weber- splněno 26.6.2014
7) Seminář Work shopu průvodce NadaceVIA – přihlášení
- zodpovídá K.Weber – splněno - Nerealizováno pro vysoký počet uchazečů
8) Přihlášení nových členů – zodpovídá ing. Zethnerová – získáni:
Michal Basjuk z 13.5.2014 – otevřeno
Martina Gilchová z 4.8.2014 – otevřeno
•

Projednán plán akcí na rok 2015
Dny Evropského dědictví,
Petropavlovská pouť,
Anenská pouť,
Bleší trh,
Letní promítání - filmové sýpkaření
viz příloha - Plán proplacena rok 2015 (1715-2015 – 300 let Zámecké sýpky)

Dále projednáno:
•

zájem Spolku o zařazení Míčovny do záložního plánu
- Zodpovídá Rada Spolku

•

Prověření možnosti žádosti o měření zdravotních rizik v barokní sýpce
- Zodpovídá Rada Spolku

•

Propagace formou jutových pytlů – podoba, provedení, umístění
- Zodpovídá Rada Spolku

Zapsala Weberová

Ověříl: Weber Karel

