Zápis z porady sněmu Pražského svazu
13. 10. 2018, Tvrz Malešov
Přítomni: Smířa, Jája, Franta, Strakoš, Monika, Trája, Blackie, Přech, Trenér

1. Přijetí Prácheňského manství do svazu
Přijati jednohlasně. 
2. Sezóna 2019



Je doporučeno, aby velitelé jednotlivých spolků více apelovali na vyšší účast členů na
preferovaných akcích svazu.
Preferované akce zůstávají stejné jako pro rok 2018 (tj. Sudoměř, Libušín, Lipany, Kracava).
Libušín 2019:




Účast Civitas Pragensis na Libušíně není jistá, jelikož se ve stejném termínu koná další akce.
Plánuje se stejný model tábora jako letos - společné ohniště a spojené přístřešky.

3. Kunratická bitva
V současné době je v jednání s MÚ P4 konání akce na hrádku v Kunratickém (Krčském) lese, která by
se případně konala v lednu 2020. Akce bude určena pro veřejnost a výtěžek by poté putoval na
archeologický výzkum.
4. Pavézy
Franta Poch přes zimu vyrobí 5 středně velkých (cca od kolen po zuby) pavéz určených do první řady
šiku. Pro pavézy je dostatek podkladů. Pokud by byl problém s logistikou, tak je případně také může
vozit. Shodli jsme se, že nejvhodnější variantou bude odkup pavézy (1 ks na spolek) a „poskytnutí“
pavézníka. Malba pavéz poté proběhne individuálně a je možné konzultovat ji s Honzou Sykou.
Smířa zašle Monice odkaz na výstavu Arma Diaboli. Monika se poté pokusí získat od muzea více
informací k nálezu.
5. Nábor nováčků
Strakoš navrhuje, aby se začalo jezdit i na akce s nižším důrazem na dobovost a pokusit se na nich
naverbovat nové členy. Dobrovolně na nějakou z takových akcí pojede osobně.
Gléva souhlasí a pokud se nebude Nižbor 2019 křížit s Frýdlantským turnajem, tak na něj určitě
zavítá.
6. Chování na akcích
Na akcích je třeba zachovat takové vystupování, aby nebylo poškozeno dobré jméno svazu. Letos
bylo chování na akcích velmi dobré. Příští sezónu bychom měli mít stejný přístup jako letos.
7. Secvičné šiku

Je problematické nalézt vhodný termín, na kterém se sejdeme v hojném počtu. Proto pro sezónu
2019 zůstává stejný model, tj. secvičné neprodleně po nácviku na svazem preferovaných akcích,
které budou přizpůsobeny počasí. Dále bude snaha o organizaci podzimní a jarní secvičné na
Vyšehradě.
8. Výbava
Trája vznesl dotaz, zda se ve svazu hlídá nějakým způsobem vybavení jeho členů. V současné době
existuje pouze velmi vágní munstruňk (http://civitas-pragensis.cz/images/pdf/podminky_svazu.pdf).
Chystají se nové upravené podmínky spolu s „publikací“ pro nováčky a radami jak nakládat
s nedobovými předměty v ležení.
Do budoucna bude preferováno nahrazení bavlněných stanů za lněné. Trája bude informovat, kde se
dá sehnat kvalitní lněná stanovka ve správné gramáži (Spinopa).
9. Příští sněm Pražského svazu – organizace
Mimo poradu bylo dále dohodnuto, že se organizace příštího sněmu PS opět zhostí GJS. Tentokrát za
spolupráce Prácheňského manství. Není vhodné, aby na nově přijatého člena svazu byla uvalena
kompletní tíha organizace.

Gléva tímto děkujeme všem zúčastněným. Doufáme, že jste si i přes drobný deštík užili akci tak
jako my a těšíte se na příští ročník, tak jako my na vás. Pro příště jsme poučeni, kam umístit džbery
na mytí nádobí. V tomto ohledu za vzniklou komplikaci, dle našeho názoru neneseme jakoukoliv
zodpovědnost, jelikož selhal lidský faktor a mohlo by se to stát komukoliv (vše bylo vyřešeno
v rámci minut). JAKÉKOLIV MYTÍ NA ZÁCHODECH BUDE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!
Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli s přípravami, patří velký dík!

