Zápis ze schůze výboru RA konané dne 19.3.2019 v ZŠ Morkovice

Přítomni: Barnetová D. , Burešová H., Coufalíková I., Formánková A., Hejkrlíková L., Churá J.,
Křůmalová Z. , Morongová K. , Navrátilová M., Polišenský P., Shromáždilová K., Žourková E.
Omluveni: Šestáková, Štěpánková

1. Hodnocení organizace průběhu plesu 2019 9.března 2019 v DK Pačlavice
Ples hodnocen veřejností i členy RA kladně.
Konečný zisk činil 39 581,Vyšší náklady na pronájem sálu, autobus, výzdoba, dar do tomboly od RA , nižší počet
prodaných vstupenek a nižší počet prodaných lístků do tomboly oproti loňskému roku.
Ples 2020 – předběžný termín domluven na Sokolovně v Morkovicích 22.2. 2020
- Sponzorenky na ples vytisknout a prodávat již v listopadu (jarmark ???)
- Cena od RA do tomboly do 5 000,- Prodej lístků do tomboly od 9. 30 - 23.30 výdej tomboly – 24.00 hlavní ceny
- Tombola – obálky 700 + 140 / 30,- Kč
- Hudba na plese – DORADO + DJ …zjistit možnosti
2. Adventní jarmark ve škole 28. 11. 2019 čtvrtek
- Členové RA již nebudou péct cukroví, pouze dezerty do kavárny,
- Předprodej sponzorenek na ples ???
- Zamyslet se nad koncepcí a inovací jarmarku a vystoupením žáků 2. Stupně

3. Z pohádky do pohádky 8.6.2019 od 16.00 do 22.00
Omluveni z akce – Polišenský, Coufalíková, Bureš Pavel, Navrátil Pavel
Zámek 16.00 – 19.00
- jednotlivá stanoviště (zajistí Churá J.)
Stánky s domácími produkty před zámkem – pouze stoly a lavice (Hejkrlíková,
Formánková….)
Vstupné – Křůmalovi (zajistit stan nebo slunečník )
Cíl – Barnetová, Shromáždilová
doobjednání butonů s jinou pohádkovou tématikou (Churá)
Bufet - Štěpánková J., Navrátilová M., Šestáková R., Morongová K. + ????
Nealko, párky v rohlíku, hranolky, nanuky, pochutiny
Gril – grilované klobásy + hermelín - Hejkrlíková
Pivo samostatný prodej dole u vstupu do areálu– Husar …zajistí Burešová H.
16.00 – hudba …DJ Viktor B. nebo Luboš. K….zajistí Barnetová
19.00 tombola - všichni sbírají drobné dárky pro děti do tomboly
21.30 ohňová show + divadlo (vypnout veřejné osvětlení- zajistí Barnetová)
Technické služby – odvoz kulis, občerstvení atd. ze školy + lavice , stany, koše v pátek Zajištěno

Zapsala: Barnetová Daniela

