O občanském sdružení
SPOLU V DRÁSOVĚ

www.spoluvdrasove.cz

Vážení obyvatelé Drásova,
dovoluji si Vás touto formou informovat o založení nového občanského sdružení
s příhodným názvem „Spolu v Drásově“. Sdružení založilo několik obyvatel
Drásova, jako neziskové sdružení financované výhradně ze sponzorských darů
a členských příspěvků. Sdružení nemá žádné politické či náboženské cíle, jeho
posláním je zejména podpora rozvoje volnočasových kulturních a společenských
akcí a rekreačních sportovních aktivit v Drásově.
Zakladatelé sdružení hodlají činnost sdružení zaměřovat především směrem
k pořádání plesů a hudebních či divadelních produkcí, a k pořádání sportovních
akcí a turnajů. V neposlední řadě pak také k vytváření prostoru pro prezentaci
uměleckých děl či produkcí neprofesionálních umělců (výtvarníků, hudebníků,
divadelníků apod.) z regionu. Více informací o sdružení můžete získat na
internetových stránkách sdružení http://www.spoluvdrasove.cz/ nebo na profilu
sdružení na Facebooku.
Sdružení si za svoji první větší akci, kterou by se chtělo v Drásově prezentovat
a zviditelnit, vybralo pořádání plesu. Ples se bude konat dne 12. 1. 2013 a bude
tedy zahajovat plesovou sezónu v Drásově. Na plese bude k tanci a poslechu
(zejména pak k tanci) hrát skupina LAS VEGAS ALL STARS, která s sebou do
Drásova slibuje přivézt i takové hvězdy jako je Elvis nebo Sinatra. Celý ples se
ponese v duchu Las Vegas a návštěvníci si budou moci odpočinout do tance
například také u rulety. Každý návštěvník obdrží při vstupu na ples základní sumu
drásovských dolarů, které mohou vsadit do hry. Dovoluji si tedy všechny obyvatele
Drásova na náš ples srdečně pozvat, bude to opravdu něco jiného, než na co je
Drásov zvyklý. Lístky na ples budou v prodeji v nové kavárně a cukrárně Oáza
provozované panem Rostislavem Matalem.
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Ale pořádání plesu není, a nemůže být, jedinou akcí pořádanou sdružením.
V současné době již probíhá v prostorách Sokolovny cvičení na trampolínách, které organizujeme, a již nyní také, ve spolupráci s brněnskou Flédou,
připravujeme vystoupení Komediografu (více o Komediografu můžete zjistit na
http://www.komediograf.cz/) v Drásově. Vystoupení se bude konat předběžně
některý březnový pátek v roce 2013 a bude se jednat o premiérové představení
tohoto pozoruhodného divadelního útvaru, ve kterém účinkují např. Pavel Liška,
Tomáš Matonoha a Josef Polášek, a které je sérií groteskních skečí a písniček
o možném i nemožném.
Dalšími připravovanými aktivitami sdružení je pořádání:
• tanečních pro dospělé
• pravidelných lekcí posilovacího cvičení zaměřené na práci s vlastním tělem
s prvky bojových umění pod vedením zkušeného trenéra fitness.
V současné době na internetových stránkách probíhá anketa, zda o takové aktivity
bude v Drásově zájem.
Závěrem bych chtěl všechny obyvatele Drásova, kteří by měli zájem se na činnosti
sdružení podílet, informovat o tom, že mohou podat přihlášku ke členství ve
sdružení. Stanovy sdružení si mohou přečíst a zmíněnou přihlášku stáhnout na
internetových stránkách sdružení. Samozřejmě na svých stránkách přivítáme
i jakékoli podněty či nápady, které by mohly oživit činnost sdružení.
Jménem všech zakládajících členů sdružení bych chtěl všem obyvatelům Drásova
popřát příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší do nadcházejícího roku 2013. Věřím,
že se v něm budeme setkávat na zajímavých akcích pořádaných naším sdružením.
Marek Reinoha – předseda sdružení

