
ZÁPIS z jednání schůze zapsaného spolku „DFS Perníček, z.s.“ 

• Den konání: 2.9.2022 v 17,00h  

• Místo: Taneční sál Dům hudby 2.patro  

• Určeno pro rodiče všech dětí z Perníčku a Marcipánku! 

Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření listiny přítomných 

2. Schválení programu 

3. Seznámení se stanovami spolu 

4. Volba výboru spolku 

5. Stanovení výše členských příspěvků 

6. Odměna za výkon funkce člena výboru 

7. Informace o užívání osobních dat členů souboru 

8. Informace o hospodaření souboru 

9. Závěr 

Navazuje schůzka rodičů dětí DFS Perníček 

10. Upřesňující informace o chodu souboru 

11. Kroje  a péče o ně 

12. MDFF Tradice Evropy – Evropský bál 

13. Zahraniční zájezd 

14. Termín letního tábora  

15. Vzájemná spolupráce 

16. Závěr 

Schůze „DFS Perníček, z.s.“ 

1. Lenka Šťastná zahájení schůze, prezenční listina, zapisovatel Eva Nyklová 

2. Program schůze spolku byl jednohlasně schválen. 

3. Seznámení se stanovami spolu  

Přítomni se seznámili se stanovami, které byly schváleny v roce 2015.  



4. Volba výboru DFS Perníček, z.s. – výbor je statutárním orgánem spolku 

 - předseda – Lenka Šťastná 

 - hospodář – Juliana Šťastná 

 - členové – Michal Doubek, Blanka Slouková, Pavla Slouková 

- návrhy jednohlasně schváleny 

5. Členské příspěvky 

Byl jednomyslně schválen roční příspěvek: 

- Perníček a Marcipánek 500,- Kč (nad rámec školného) na rodinu.  

- Muzika Perníčku 300,- Kč/rodina.  

Žáci tanečního oboru jsou osvobozeni od platby SRP 200,- Kč/rok v rámci ZUŠ. Muzika jako 
součást hudebního oboru ZUŠ je platit musí. Proto bylo k tomuto faktu přihlédnuto při 
určování výše členských příspěvků do spolku.  

Příspěvku budou osvobozeny rodiny, které ubytovávají děti přišedších souborů a rodiny, které 
se aktivně zapojují do vedení souboru. Platbu uhraďte na účet Perníčku (POZOR školné se 
platí na účet ZUŠ!!!) do 15. září. 

- platné číslo účtu je vždy na web.stránkách Perníčku: 232545376 / 0300 

 - Variabilní symbol = datum narození dítěte (NE ZAČÁTEK RODNÉHO ČÍSLA!!!) Do 
poznámek uveďte Jméno dítěte (NE RODIČE)! 

6. Odměna za výkon funkce člena výboru - hospodář 

Odměna pro hospodáře souboru:  

Měsíčně 4000,-Kč, zpráva o hospodaření za rok 4000,-Kč, daňové přiznání 4000,-Kč.  

Jednohlasně schváleno. 

7. Schůze členů neprojevila námitky proti uchování osobních dat dětí pro potřeby 
souboru (bez rodného čísla). Nutno pro festivaly, soustředění, soutěže a další akce. Je třeba 
podepsat souhlasy se zpracováním osobních údajů samostatně pro ZUŠ a DFS Perníček, z.s.  

Jednohlasně schváleno. 

8. Zpráva o hospodaření DFS Perníček z.s. - je součástí výroční zprávy - uveřejněná na 
webu a nástěnce souboru v DH, vždy na začátku kalendářního roku.    

9. Lenka Šťastná ukončila jednání schůze zapsaného spolku. 



Navazující schůzka rodičů DFS Perníček a Marcipánek  

(důležité informace o chodu souboru) 

10. Upřesňující informace o chodu souboru podala Lenka Šťastná: 

• Děti jsou žáky ZUŠ – taneční a hudební obor, zde jsou zařazeni do ročníků školy. 
Pedagogové tance a muzik jsou zaměstnanci školy. Školné se platí ZUŠ. Škola nám 
hradí taneční sály a jejich vybavení, atd. 

• Marcipánek 1 nejsou žáky ZUŠ. Výuka je možná jen díky spolku. ZUŠ smí dle zákona 
navštěvovat pouze žáci starší 5ti let. 

• Všechny děti jsou členy DFS Perníček – zapsaný spolek.  

Díky tomu můžeme organizovat naše aktivity nad rámec možností ZUŠ: koncerty, výlety, 
soustředění, letní tábor, mezinárodní folklorní festivaly v ČR i zahraničí. 

Díky spolku můžeme žádat o dotace, které využíváme na krojové vybavení souboru, máme 
možnost získat dotace na pronájmy prostor na koncerty, letní tábor, zájezdy, výlety, festivaly 
atd. Veškeré tyto akce jsou pro vás tímto finančně výhodnější! Pokud bychom neměli 
IČO jako spolek, nedostali bychom se ani ke čtvrtině finančních možností souboru.  

Stanovy spolku jsou k nahlédnutí na webových stránkách. 

• spolek je pro naši práci nezbytný. Za členy by měli být členové taneční složky i muzik. 
Členy oslovujeme na základě každoročně opraveného seznamu členů souboru.  

• Představení vedení souboru 

! Lenka Šťastná – organizační vedoucí, tanec Perníček a Marcipánek (přípravka) 

! Blanka Slouková – zakladatelka souboru a zástupce vedoucího 

! Zuzana Zajíčková, Klára Boumová - tanec Marcipánek 2,3 

! Juliana Šťastná – hospodářka souboru 

! Michal Doubek, Pavla Slouková – vedoucí muzik 

! Petr Pičman – korepetitor tance, video dokumentace  

! Kačka Bláhová, Pavla Zajíčková, Eva Nyklová – krojová vedoucí 

! Fotodokumentace: Zuzana Hronová, Tomáš Brázda 

! Zástupci z řad rodičů dětí jednotlivých oddělení, kteří nám budou pomocnou rukou 
během akcí souboru. Např.: Při krojových hodinách nám asistují s převleky dětí, 
před koncertem děti přebírají v šatnách od rodičů a dovedou nám je do zákulisí 
(jejich výstup samozřejmě sledují mezi diváky), při výjezdech na koncerty pomáhají 
s péčí o děti. Bez této pomoci z řad rodičů bychom nemohli organizačně fungovat. 

Marcipánek 1
Marcipánek 2+3
Perníček 1
Perníček 2
Perníček 3+4
Perníček 5
Perníček 6



• Naše stálá pomoc v překladech zahraničních e-mailů. Jazykoví specialisté:  

AJ – Michal Doubek 

NJ – Zuzana Slouková, Jan Gerhart 

FJ - Zajíček Martin, Karel Bláha 

RJ – Zajíček Radim  

• Informace o souboru na webu www.dfspernicek.cz  

• Fotogalerie z akcí na webu je pod jménem a heslem: dfspernicek  

• Účast na koncertech a generálkách!!! Prosíme přizpůsobit chod rodiny i souborovým 
aktivitám. Neúčast na akcích či generálkách je problematická, pro neustálé přetváření 
choreografie a pro ostatní děti je díky tomu vše velmi zmatečné a psychicky náročné. 
Případnou neúčast na akcích je nutno včas písemně omlouvat u vedoucích souboru!!! 

• Oděv na taneční sál: trikot - dres či těsné sportovní tričko (trikoty nosí dívky, trika 
chlapci) - potřebuji vidět postavení těla, cvičky bez gumové podrážky (používáme taneční 
piškoty černé). Pohyb po baletizolu (speciálním povrchu na tanečním sále) v gumových 
podrážkách je nevhodný – až zdraví ohrožující (námaha pro vazy kotníku a kolene)! Je 
nutné, aby se dětem obuv mírně klouzala po podložce. 

• Prosíme o udržování klidu na chodbách!!!. Naše ZUŠ je v budově konzervatoře v 
pronájmu. Chápu, že je velmi náročné udržet děti v klidu, přesto musíme. V učebnách 
okolo se učí na hudební nástroje a k tomu je třeba klid na soustředění. Děkuji za pomoc.  

11. Kroje a péče o ně  

• Děti (členové spolku) dostanou půjčené kroje o které se musí náležitě starat. Návod na 
praní, škrobení a žehlení je popsán na webu souboru.  

• Pozor na ztráty. Například: cena mužských holin je 4.500,- Kč. Krojová obuv není 
civilní! (Pro představu cena slavnostního mužského kroje se pohybuje kolem 20.000Kč)  

• Nikdy kroje nestříhat!! – přešívají se vždy knoflíky! Znehodnocení kroje! Pokud je třeba 
něco přešít a nevíte si rady, volejte a pište!!!  

• Rozpisy krojových součástí dle oddělení - naleznete na webu! Prostudujte, pak volejte 
případné dotazy. 

• Krojové hodiny – nutná maximální účast!!! Kroje se posouvají, aby dívky měly podobné 
délky sukní (ideálně do půl lýtek). Kroje je nutné vracet VYPRANÉ A NAŠKROBENÉ!!!  

• Máme tři krojové vedoucí, které nám pomáhají děti strojit do krojů a doplňovat krojový 
materiál. V případě potřeby nafasování většího kroje, kontaktujte je! (Viz tabulka kontaktů 
na webu souboru) 

12. MDFF Tradice Evropy 

Vzhledem k nejasné epidemiologické situaci letos proběhne pouze Evropský bál, kterého se 
zúčastní pořádající soubory Radost, Perníček a Sejkorky. 

Evropský bál - Akce je dobrovolná a vhodná pro děti školního věku. Účastníci v kroji!  
Střídají se aktivity Taneční dílny – děti se navzájem učí lidové tance 
Výtvarné dílny – děti si vytvoří nějaký malý dáreček 
Národní stánky – Stánky zahraničních souborů a jídelní stánek 



• Děti přijdou v kroji. S sebou pití. Vstupenkou jsou napečené dobroty do našeho 
“jídelního stánku”. Po zkušenostech: každý přineste málo, bude pestrá tabule (chlebíčky, 
jednohubky, utopence, hořické trubičky, moravské koláče, kočičí jazýčky, křížaly, 
bramboráčíčky, a pod.) ☺  

• Akce není volně otevřena rodičům a malým dětem, z důvodu velikosti prostor.  

Perníček organizačně zajišťuje:  
Taneční dílny – technické zázemí – Libor Kadaník ???, Petr Pičman ??? + Lenka Šťastná 
(dataprojektor) 

Výtvarné dílny:  
1. Bylinky - vonné pytlíčky a ŠKAPULÍŘE.  
Prosíme všechny členy souboru, noste usušené bylinky, na taneční sál, popřípadě 
přímo na bál. Prosíme o co největší množství! 
Ve stánku na bále: paní Kadaníková, Zacklová, Sodomková ??? 
Eva Nyklová – prosím zjistit množství látkových koleček – zda je nutné organizovat stříhání. 
Děkuji  

2. Balící služba  

Celofány a celofánové pytlíčky nakoupíme dle potřeby. Maminky do stánku ??? 
Pavla Zajíčková - prosím mohla by ses domluvit s Janou Adámkovou, jak se zařizovali 
celofány? Děkuji 

3. Další výtvarná dílna ??? - prosím Verunku Therovou - mohla bys letos opět přijít s nějakým 
nápadem na rychlovýrobek? Maminky do stánku ??? 

Prosíme maminky, které by nám mohly v dílnách pomoci, aby se mi přihlásili! 

13. Zahraniční zájezd  

V jednání… 

14. Termín letního tábora  

Jednáme o nových prostorech, jakmile budeme vědět termín, pošleme!  

Hlavním vedoucím a organizátorem tábora je: Michal Doubek a Eva Nyklová (kontakty 
naleznete na přihláškách). Přihlášky rozesíláme v lednu. Pokud máte zájem reagujte obratem, 
počet míst je omezený.  

15. Vzájemná spolupráce  

Ráda bych nejprve poděkovala za vzájemnou spolupráci, která souboru nebývale prospívá.  

Prosím o přímé jednání, pokud se vyskytnou jakékoli potíže. Pouze tak budu moci včas 
reagovat a něco změnit. Kontaktujte mě mailem, telefonicky, osobně – jakkoli uznáte za 
vhodné. Ráda Vás vždy přijmu.  

16. Závěr – Děkujeme rodičům za aktivní spolupráci s naším souborem.  

Za vedení souboru MgA. Lenka Šťastná 


