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Výroční zpráva občanského sdružení
1. hudebního spolku v Děčíně o.s. za rok 2007
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Úvodní slovo

1

.hudební spolek v Děčíně o.s. v roce 2007 završil 17-tý rok svého působení v oblasti hudební
tvorby a rozvoje v této oblasti. V tomto roce se sdružení zaměřilo na několik projektů. V první
řadě na již tradiční Spolčenej listopad, tentokrát rozšířený o mezinárodní účast v rámci výměn
mládeže programu Mládež v akci BAND TOGETHER, dále pak na regionální hudební scénu, jejíž
tvorba je odražena v kompilaci dc.proudy 2007. V neposlední řadě došlo i ke změně ve struktuře
členské základny občanského sdružení (viz seznam členů 1. hudebního spolku v Děčíně o.s.).
Občanské sdružení vydalo nové stanovy a oficiálně změnilo svůj název a adresu.

Základní informace

O

bčanské sdružení 1.hudební spolek v Děčíně bylo založeno dle Zákona č. 38/1990 Sb. (Zákon
o sdružování občanů) a zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR, úsekem sdružování pod č.j.
VS/1-196/86/93-R dne 18.10.2007.
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Navrhovatelé:
Kontakty:
tel.:
www
e-mail:

1. hudební spolek v Děčíně o.s.
Klostermannova 869/74, 40502 Děčín 6
46717773
Přípravný výbor
- Filip Macoun
- Karel Suchánek
+420 605 436 614
http://spolek.decin.cz
1hsvd@spi.cz

Organizace občanského sdružení
Předseda: Ing. František Řezníček
Pokladník: Pavel Proksch
Správce majetku a studia: Bc. Michal Tomášek

Členská základna
občanského sdružení mohou být fyzické osoby, které projeví o toto členství zájem.
Členy
Podmínky přijetí nových členů a typ jejich členství řeší Stanovy občanského sdružení, které
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jsou uveřejněny na webových stránkách sdružení. Na konci roku 2007 byl počet členů 1.hudebního
spolku o.s. v Děčíně 22.

Vymezení činnosti

1

. Hudební spolek v Děčíně o.s. (1.HSvD) sdružuje mladé lidi, kteří se aktivně věnují hudbě
žánrově neomezené. 1.HSvD se zabývá pořádáním kulturních akcí v regionu i mimo něj,
převážně hudebního směru (koncerty, komponované pořady), ve spojení s prácí mládeží, dále
pořádáním hudebních workshopů, amatérským pořizováním hudebních nahrávek, mezinárodními
výměnami, hudební osvětou mezi regionálními hudebními tělesy, apod. 1.HSvD nemá žádné
zaměstnance, vše se děje na bázi dobrovolné činnosti ve volném čase.

Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2007
Zajištění pravidelné činnosti souborů vedenými pod 1.HSvD.
Pořádání festivalu ‚Spolčenej listopad’ v Děčíně – série 12 koncertů v měsíci listopadu (viz
Příloha 1 – Plakát Spolčenej listopad 2007).
Pořádání mezinárodní výměny mládeže BAND TOGETHER v Děčíně, 5-ti denního
projektu se účastnili hudebníci z Itálie, Slovinska, Bulharska a Čech. Celkový počet
účastníku byl 30. (viz Příloha 2 - Závěrečná zpráva projektu Spolčenej listopad: BAND
TOGETHER).
Vydání hudební kompilace regionálních hudebních těles pod názvem dc.proudy 2007,
sestavil František Řezníček (viz Příloha – 3 – Závěrečné zhodnocení dc.proudy2007).
Účast Pavla Proksche, Kateřiny Vernerové a Richarda Hnízdila v mezinárodní výměně
mládeže Fêtes des Mots - Demain Mûrs et Frontières, v Saint-Quay Portrieux, 31.5. - 10.6.
2007, hlavním tématem bylo výtvarné nebo slovní zpracování tématu "Bouráme zdi a
hranice mezi národy"
Účast Pavla Proksche, Kateřiny Vernerové a Richarda Hnízdila na hudebním projektu Tripal
Talbend v Lipsku (Německo), který proběhl od 14. do 21.8. 2007 v rámci programu
"Mládež v akci" - mezinárodní výměna mládeže (hudební workshop s německou,
francouzskou a českou účastí a následnými koncertními vystoupeními v Olganitz a
Leipzig).
Účast Pavla Proksche a Jana Banduriče na projektu PopNet Europe ve Stuttgartu
(Německo), který probíhal od 26. do. 30.11. 2007. 1. hudební spolek v Děčíně se stal jedním
z hlavních partnerů mezinárodní sítě organizací pořádající (nejen) hudební výměny.
Pořádání pravidelných workshopů, jamsessionů a kulturních akcí.
Reorganizace sdružení: členy spolku nemusí být nutně lidé z kapel zkoušející ve spolkových
prostorách objektu DDM Březiny. Tyto zkušebny již nebude 1.HSvD zaštiťovat. Kapely
používající majetek 1.HSvD si mohou tento majetek pronajmout za symbolickou cenu.
Cenu určí správce studia (M. Tomášek). Ten také sepíše smlouvy o pronájmu. Pronajmout
majetek 1. HSvD si mohou pouze členi organizace.

Účetnictví občanského sdružení
občanského sdružení je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se
Účetnictví
Zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích
opatření. Osobou odpovědnou za účetnictví byl v období od 1/2007 do 12/2007 Pavel Proksch.
Běžný účet je veden u České Spořitelny a.s., pobočka Děčín 2 pod č. 921728389.
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Přiznání k dani z příjmu občanského sdružení za období 1/2007 - 12/2007 bylo řádně zpracováno a
bylo doručeno Finančnímu úřadu v Děčíně dle požadavku Zákona o účetnictví. Účetní uzávěrka za
období 2007 je k dispozici na vyžádání u Pavla Proksche.

Poděkování

N

a závěr dovolte poděkovat všem členům, kolegům, přátelům, zahraničním partnerům,
dobrovolným pracovníkům a odborným spolupracovníkům za aktivní přístup a osobní vklad
do působení spolku, neboť bez této spolupráce by nebyla žádná s vykonaných aktivit prakticky
uskutečnitelná. Velký dík patří Statutárnímu městu Děčín, České národní agentuře Mládež a Domu
dětí a mládeže Děčín-Letná, za jejichž přispění jsme mohli uskutečnit realizované projekty, a kteří
se rozhodující měrou podíleli na zajištění chodu rozsáhlých aktivit a projektů a funkci 1.HSvD jako
celku.
V Děčíně 31. března 2008
Za občanské sdružení

Ing. František Řezníček
předseda občanského sdružení
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Příloha 1
Plakát Spolčenej listopad 2007
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Příloha 2
Závěrečná zpráva projektu Spolčenej listopad: BAND TOGETHER
Projekt BAND TOGETHER navázal na sérii hudebních vystoupení s názvem „Spolčenej listopad“,
které se v minulosti konaly v Děčíně. Cílem této výměny mládeže bylo vytvoření nových kontaktů
a možností mladých lidí, kteří žijí ve „spolčené“ Evropě. Své zájmy sdíleli nejen prostřednictvím
hudby, ale také za pomoci multimediálního a PR workshopů nebo volnočasových aktivit.
Samotnou výměnu tvořilo několik na sebe navazujících aktivit, které propojovalo hlavní téma
výměny: hudba. Základ tvořily hudební workshopy, které probíhaly v pronajatých prostorech ZŠ Na
Stráni, která vlastní dobře vybavené hudebny. Hudební zkoušky vyústily ve společný koncert v
místním hudebním baru Palermo a následovalo nahrávání v profesionálním studiu Českého rozhlasu
Ústí nad Labem. Společně hudebními probíhaly v ZŠ také multimediální workshopy, jež činily
nedílnou součást celého projektu a byly zaměřeny především na výrobu bookletu k CD Band
Together. Celý projekt mapovaly PR aktivity (fotografie, záznam na digitální kameru, setkání s
místním tiskem, které probíhaly po celou dobu výměny). Další aktivity se odehrávaly v místě
ubytování (interkulturní večery, vystoupení dětského sboru v kapli Chrást, volnočasové aktivity).
Tato výměna přispěla k podpoře vzájemného porozumění mládeže v mezinárodním měřítku. Mladí
lidé získali nové interkulturní kompetence, naučili se komunikovat v mezinárodním a
interkulturním prostředí, podporu osobního rozvoje, nové kontakty v rámci EU a informace o
programu Mládež v akci. Měli možnost účastnit se na místním a regionálním rozvoji v oblasti
hudby a jejím vnímání širší veřejností. Projekt jim dal příležitost a prostor pro týmovou práci,
kreativitu, samostatnost, toleranci a hlubší porozumění ostatních.
Širší veřejnosti byl projekt představen, prostřednictvím místních médií a vystoupením, které
navštívilo zhruba 70, především mladých diváků. Pozvání na vystoupení přijal také zástupce
magistrátu města Děčín (Odbor školství a kultury). Největší přínos pro místní obyvatele bylo
přizvání ZŠ Na Stráni k účasti na projektu: mladí žáci se nejen přímo účastnili hudebních
workshopů, ale řada z nich měla možnost se účastníky seznámit přímo při výuce ve třídách
prostřednictvím krátkého hudebního vystoupení. Toto partnerství přispělo k eliminaci předsudků a k
podpoře vnímání práce dobrovolníků a neziskového sektoru obecně mladými lidmi. Projekt přispěl
nejen k propagaci organizace 1.hudební spolek v Děčíně, ale i celému regionu.
Celý projekt se uskutečnil v rámci programu Mládež v akci, Akce 1.1 Výměny mládeže,
financovaný Evropskou komisí. Za realizaci BAND TOGETHER děkujeme České národní agentuře
Mládež, jež projekt schválila a finančně zaštítila.
Údaje o PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍCH přímo zapojených do projektu
Zde prosím vyjmenujte partnerské organizace / skupiny zapojené do projektu. Pokud se některé partnerské organizace /
skupiny od schválení žádosti o grant změnily, uveďte v seznamu i jejich úplnou adresu.

Země

Název organizace, sídlo

Kontaktní osoba

Bulharsko

Open Youth, Durvenitsa, 6 Kanarche Str.entr. B fl.3, 1756 Sofia

Daniel Vankov

Itálie

Associazione Culturale Marasma, Via Del Ponte 105, 610 32 Fano Tommaso Sabbatini

Slovinsko

Celjski Mladinski Center, Mariborska 2, 3000 Celje

Česká republika 1. hudební spolek v Děčíně, Klostermannova 869/74, 405 02 Děčín

Tomaž Milač
Lenka Sejrková
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Údaje o MLADÝCH LIDECH přímo zapojených do projektu
Země trvalého
Celkový počet mladých lidí
pobytu

Rozdělení
pohlaví

podle

Rozdělení podle věku

Muži

Ženy

13-14

1517

18-25

26-30

Bulharsko

6

2

4

-

6

-

-

Itálie

6

5

1

-

-

6

-

Slovinsko

6

4

2

-

-

6

-

Česká republika 7

5

2

-

3

4

-

16

9

-

9

16

-

Mezisoučet

25
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Příloha 3
Závěrečné zhodnocení dc.proudy2007
Projekt Proudy byl načasován na měsíc listopad, kdy každoročně pořádáme akci s názvem
„Spolčenej listopad“ (křest CD proběhl 3.11.2007 v Music-baru Palermo).
Na kompilačním CD se sešlo 20 regionálních formací (Joywork, JZD, Soused Bimbo, Headline,
Ondřej Mataj, Free Hand, Jack Siuh, VO.I.D, Papaya Days, Keto, Vomiště, Čachochbili, Černý
Pepr, Blues pro Karla Kryla, Nekrolog, K.Seek, Destroyself, Electric Blue, Soopy Mood,
Vodopaad). Projekt byl realizován za finanční podpory Statutárního města Děčín.
V týdeníků Princip (v příloze Pohoda) vyšla recenze dc.proudy2007 (autor Radek Hendrych).
Dovolili jsme si několik citací:
„Kompilační CD dcproudy2007, které vyšlo pod záštitou 1. hudebního spolku v Děčíně, žije
svárem mezi technicky nedokonalými, avšak příslibnými („šílenými“) výtvory, a naopak precizně
vybroušenou prázdnotou.“
„Dech vyráží V.O.I.D a jejich „Laar, etu Laar“. Hluková smršť se v určitých bodech podobá
symfonii, ovšem umět číst takovéto vzorce vyžaduje několikaměsíční přípravu. Odměna je však
sladká. Disharmonický a znepokojující V.O.I.D patří k nejlepším, není-li vůbec nejlepším počinem
na dcproudy2007.“
„Soopy Mood „Cruise over the ocean of possibility“. je děčínská skladba roku. Brilantní zvuk,
invenční detaily, chytlavá melodie.“

