ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ SP GYMNÁZIA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dne: 4. února 2020
Přítomno: 16 členů (zasedání vedla předsedkyně N. Kudrnová, přítomen také koordinátor SP J.
Brdíčko)
1) Majáles 30.4.2020
• moderace – doporučený adept odřekl (N. Kudrnová uvedla dva možné moderátory, kteří
však nejsou současnými studenty gymnázia)
• začátek posunut na 14 hodin (od 13 hodin by to bylo brzy, změny rozvrhu apod.)
• Jakub Dian – vystoupí pro upoutání pozornosti, hudba, tanec („předskokan“ před
moderací)
• návrh vhodného zvukaře celé akce
• sportovní utkání škol – malá kopaná (ročník gymnázia proti stejnému ročníku z
UMPRUM) – jak zapojit malý gympl - ?
• taneční obor P. Lipenské je ochotný se zapojit (mezi sloupy)
• zapojit i ostatní obory – výtvarníci by malovali venku…
• recitace uzavřená – „křest“ sbírky poezie (zazněl návrh na vhodnou osobu, která by mohla
sbírku „pokřtít“)
• recitace mají na starosti dramaťáci
• ekologicky čistý majáles – snaha o umístění stánku z Popráče ven, zavést speciální koše na
plasty, popřípadě zálohovat kelímky a využít těstovinová brčka…
• v pauzách mezi kapelami a programem – hra na klavír (studenti i učitelé) – poptat se ve
třídách (možnost i na jiný, vlastní nástroj)
• Miagra bude prodávat svá CD
• včelařský kroužek – prodej medu (?)
• pojízdná kavárna (Kafebar společnosti Rytmus Východní Čechy) v řešení a jednání
• sehnat stánek s tříští a zmrzlinou (?) - počasí – zajistí T. Vacková
• mezitřídní kostýmová soutěž, odměna (?) - téma shledáno příliš složitým – změna –
KLOBOUKY – odhlasováno: 7 hlasů pro (z 11 hlasujících) – účastníci si mohou vzít
zajímavou pokrývku hlavy
• průvod městem nebude, celý program jen na Kociánce
• výzdoba – stromy, chodníky pomalované křídami…(UMPRUM)
• událost na Facebooku hned, jak se dořeší konkrétní časy a program s kapelami
• program – odhlasován: všech 16 hlasů (ze 16)
• král (královna) majálesu – koupit „dědičné korunky“ - předávaly by se každý rok dál (?)
• úklid po akci probereme s Petrem Strákošem
• bude více různých plakátků
2) Různé
- v 5.B se podařilo zvolit druhého zástupce, bude jím Ester Kellerová
3) Příští zasedání
• úterý 18. 2. 2020 v 7:10 hodin (opět učebna němčiny)

Dne 6. 2. 2020
Zapsaly Katka Jirgesová a Kateřina Kaucová, doplnil J. Brdíčko

