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Úvodní slovo
.Hudební  spolek v Děčíně  v roce 2006 završil  16-tý rok svého působení  v  oblasti  hudební 
tvorby a rozvoje této  scény. V tomto období se občanské sdružení soustředilo převážně na 

hostování projektu Eurockzik 2006, ale i  na jiné projekty a aktivity s hudbou spojené.  V tomto 
ohledu  lze  rok  2006 charakterizovat  jako  velice  pestrý a  bohatý.  Navázali  se  nové  kontakty a 
otevřeli  se  nové  možnosti  aktivit.  Na  druhé  straně  byl  konec  roku  poznamenán  vánočním 
vykradením zkušeben kapel ve sdružení působících. 
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Základní informace
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/1-1/50 323/02-R dne 29.5.2002.
O
Název: 1. hudební spolek v Děčíně
Sídlo: Slovanská 42, 40502 Děčín 6  
Identifikační číslo:  46717773
Navrhovatelé:  Přípravný výbor 

- Filip Macoun
- Karel Suchánek

Kontakty: 
tel.: +420 605 436 614
www http://spolek.decin.czhttp://www.1hsvd.spi.cz
e-mail: 1hsvd@spi.cz 

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

Členská základna 
leny  občanského  sdružení  mohou  být  fyzické  osoby,  které  projeví  o  toto  členství  zájem. 
Podmínky přijetí nových členů a typ jejich členství řeší Stanovy občanského sdružení, které 

jsou uveřejněny na webových stránkách sdružení. Na konci roku 2006 byl počet členů 1.hudebního 
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spolku v Děčíně  23. 

Vymezení činnosti
. Hudební spolek v Děčíně je občanským sdružením, sdružující mladé lidi, jenž se pohybují 
kolem aktivní účasti na předmětu hudby, která není nijak žánrově omezena. 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, poskytování zkušeben, hudebních nástrojů a aparatur, výukou hry na 
hudební nástroje, hudební nauce a práci se zvukovou aparaturou, rozvíjení estetického cítění apod. 
1.HSvD nemá žádné zaměstnance, vše se děje na bázi dobrovolné činnosti ve volném čase.
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Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2006

Zajištění pravidelné činnosti souborů vedenými pod 1.HSvD.
Pořádání projektu Eurockzik 2006 v Děčíně, 6-ti denního projektu se účastnili hudebníci 
z Francie, Slovenska, Německa a Čech. Celkový počet účastníku byl 40. Viz. Příloha 1 - 
Závěrečné zhodnocení projektu Eurockzik 2006.
Spoluúčast na projektovém festivalu Words (Francie, Saint Brieuc), vypravena kapela Jack 
si udělat hračku + další členové 1. HSvD (dohromady 8 lidí).
Pořádání festivalu ‚Spolčenej listopad’ v Děčíně – série šesti koncertů v měsíci listopadu 
(dohromady 13 hudebních souborů).
Účast na přípravné schůzce projektu PopNet Europe v německém Stuttgartu. 1. hudební 
spolek v Děčíně zastupoval Českou republiku v připravované síti neziskových organizací 
zaměřené na hudební výměny.
Účast Lenky Sejrkové na školení Youth ve Finsku.
Vánoční vykradení zkušeben kapel Papaya Days, Destroyself a Puffbox v objektu DDM 
Březiny. Škoda na hudebních nástrojích byla cca 120 tisíc Kč. 
Podílení na zvukové výrobě CD Jack Siuh – VOD a nahrávky kapely Papaya Days.
Rozšíření webových stránek sdružení a anglickou a německou verzi.
Pořádání pravidelných workshopů a jamsessionů
Účast na hudebních kulturních akcí:

soubor datum město pozn.

Jack si udělat hračku 7.1.2006 Liberec

Destroyself 13.1.2006 Praha 

Papya Days 14.1.2006 Rokycany

Jack si udělat hračku 14.1.2006 Rokycany

Papya Days 17.1.2006 Děčín

Jack si udělat hračku 26.1.2006 Bratislava (SVK)

The Arythmics 3.2.2006 Děčín Beetlefest III

Destroyself 3.2.2006 Děčín 

Jack si udělat hračku 11.2.2006 Děčín

Destroyself 11.2.2006 Dolní Habartice 

VO.I.D 25.2.2006 Berlin

The Arythmics 25.2.2006 Benešov nad ploučnicí

Puffbox 25.2.2006 Benešov n/PL

Papya Days 25.2.2006 Benešov nad Ploučnicí

Destroyself 25.2.2006 Benešov nad Ploučnicí 

Papya Days 10.3.2006 Děčín Večer A.S. Puškina

Destroyself 10.3.2006 Ústí nad Labem maturitní ples
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Papya Days 11.3.2006 Děčín

The Arythmics 17.3.2006 Děčín Křest CD + benefit pro indickou školu

Puffbox 17.3.2006 Děčín

Puffbox 24.3.2006 Děčín

The Arythmics 25.3.2006 Praha

Destroyself 1.4.2006 Benešov nad Ploučnicí akce "Maňasfest"

Destroyself 8.4.2006 Ústí nad Labem 

Papya Days 9.4.2006 Jihlava

Papya Days 14.4.2006 Ústí nad Labem

Destroyself 29.4.2006 Říčany u Prahy 

Puffbox 5.5.2006 Děčín Benefice

Destroyself 5.5.2006 Děčín 

Puffbox 6.5.2006 Doubice u Krásné Lípy

Destroyself 6.5.2006 Doubice

The Arythmics 12.5.2006 Děčín

Destroyself 13.5.2006 Soutice u Zruče nad Sázavou

Papya Days 16.5.2006 Česká Lípa Promo REF

Destroyself 26.5.2006 Litvínov 

The Arythmics 27.5.2006 D. Habartice

Puffbox 27.5.2006 Dolní Habartice

Destroyself 27.5.2006 Litoměřice 

Destroyself 17.6.2006 Lipnice nad Sázavou 

Jack si udělat hračku 21.6.2006 Pordic (Francie) festival Word

Jack si udělat hračku 22.6.2006 Plénée Jugon (Francie) festival Word

Destroyself 25.6.2006 Rumburk akce Rumburkfest

Destroyself 30.6.2006 Děčín 

Papya Days 1.7.2006 Žízníkov u České Lípy Reggae ethnic session

Jack si udělat hračku 8.7.2006 Nový Bor

Destroyself 15.7.2006 Praha - Radotín open air u Berounky 

Papya Days 21.7.2006 Oleško u Roudnice n. L. Oleško Open Air

Papya Days 29.7.2006 Božejov

Destroyself 29.7.2006 Chřibská 

Papya Days 4.8.2006 Šluknov festival Čtverec

Papya Days 5.8.2006 Jemnice u Třebíče jako host soutěže začínajících kapel

Puffbox 19.8.2006 Rumburk Peklo severu (závody na kolech)

Destroyself 1.9.2006 Praha křest nového CD Nežfaleš

The Arythmics 8.9.2006 Varnsdorf festival Eurockzik

The Arythmics 8.9.2006 Děčín

Destroyself 8.9.2006 Varnsdorf festival Eurockzik

Papya Days 9.9.2006 Ostrov u Tisé festival Ostrov plný reggae

Jack si udělat hračku 9.9.2006 Děčín festival Eurockzik

Papya Days 10.9.2006 Praha festival Eurockzik

Jack si udělat hračku 10.9.2006 Praha festival Eurockzik

Jack si udělat hračku 11.9.2006 Jílové u Děčína festival Eurockzik

Destroyself 11.10.2006 Dolní Habartice

Papya Days 13.10.2006 Děčín

Einleitungszeit 10.11.2006 Wroclaw Wroclawský industriální festival

Destroyself 18.11.2006 Vlachovo Březí u Prachatic benefit na SOS vesničky

Jack si udělat hračku 2.12.2006 Česká Lípa

Destroyself 2.12.2006 Děčín 

Einleitungszeit 8.12.2006 Praha XII.pražský industriální festival

Seismic VO.I.D Factory 9.12.2006 Praha XII.pražský industriální festival

Destroyself 9.12.2006 Jablonec nad Nisou

Destroyself 26.12.2006 Libochovice 

Destroyself 30.12.2006 Praha Pop Porn 
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Účetnictví občanského sdružení
četnictví  občanského  sdružení  je  vedeno  a  účetní  uzávěrka  byla  připravena  v  souladu  se 
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 1/2006 do 12/2006 pan  Pavel Proksch.
Ú
Běžný účet je veden u České Spořitelny a.s., pobočka Děčín 2 pod č. 921728389 
Na tomto účtu bylo ke dni 31.12.2006 celkem 861,96 Kč. 
 

Přiznání  k  dani  z  příjmu občanského  sdružení  za  období  1/2006  -  12/2006  bylo  řádně 
zpracováno  a  bylo  doručeno  Finančnímu úřadu  v  Děčíně  dle  požadavku  Zákona  o  účetnictví. 
Rozpis jednotlivých položek viz Účetní uzávěrka za období 2006. 

Poděkování 
a závěr dovolte poděkovat všem členům, kolegům, přátelům, 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. Nutno ale zejména 
ocenit neobyčejně vstřícný postoj Městskému úřadu v Děčíně a Ministerstvu školství a tělovýchovy 
České republiky, kteří se rozhodující měrou podíleli na zajištění chodu těchto rozsáhlých aktivit a 
projektů a funkci 1.HSvD jako celku. 

N

V Děčíně 31. března 2007 

Za občanské sdružení 

        Ing. František Řezníček
předseda občanského sdružení     
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Příloha 1 - Závěrečné zhodnocení projektu Eurockzik 2006

Realizace projektu výměny mládeže Eurockzik 2006 byl pro občanské sdružení 1. hudební 
spolek v Děčíně zásadní činností tohoto roku. 1. hudební spolek v Děčíně se celý rok soustředil na 
uskutečnění tohoto projektu. Všem členům realizačního týmu velmi záleželo na bezproblémovém 
průběhu  celého  projektu,  vedoucího jak  ke  spokojenosti  účastníků  projektu,  veřejnosti,  garantů 
projektu, tak i ke spokojenosti sebe samých. 

Projekt mezinárodní výměny Eurockzik 2006 se nejprve setkal s náhlým odstoupení dvou 
zahraničních partnerů. Kolektiv z irského Belfastu nesehnal potřebné mladé účastníky, partnerská 
organizace z Itálie odstoupila bez udání důvodů. Tato skutečnost vedla ke změně termínu projektu. 
Projekt byl přesunut z velikonočního termínu do termínu babího léta, přesněji řečeno na 7 až 12 září 
2006. 1. hudebnímu spolku v Děčíně tak vznikl čas sehnat nové zahraniční partnery. Bylo navázáno 
několik kontaktů,  ze  kterých vzešla  úspěšná spolupráce  s německou skupinou mládeže Vivos o 
muertos a slovenským Atelierem11. Francouzská organizace Le Forum změnu termínu akceptovala. 

Průběh projektu Eurockzik 2006 se nesetkal z vážnějším zaváháním a lze jej charakterizovat 
jako „hladký“. Účastníci byli ke vší spokojenosti ubytováni na kolejích Českého vysokého učení 
technického, které přes léto slouží jako mládežnická ubytovna (hostel). Poskytovatelem ubytování 
byla  předem nabídnuta  konferenční  místnost  a  jídelna,  jež  organizátoři  projektu  velmi  uvítali. 
Během  projektu  proběhlo  několik  společných  hudebních  workshopů  (jak  indorových,  tak  i 
outdorových),  ze  kterých vzešly čtyři  společně nazkoušené skladby,  které měla  možnost  široká 
veřejnost  slyšet  na  živých  koncertech  realizovaných  v rámci  projektu.  Veřejná  vystoupení  se 
uskutečnila  ve  městech  Děčín,  Varnsdorf  a  Praha.  Vystoupení  byla  většinou  spojena  s výletem 
účastníků. Navštíven byl jak Děčínský zámek, rozhledny Lužických hor tak i památky hlavního 
města Prahy. Velice kladně byla přijata exkurze u  výrobce hudebních nástrojů Amati v Kraslicích. 
Opakem duševních činností byl mezinárodní turnaj v kopané. Účastníci projektu byly podle jejich 
slov s projektem, jeho programem a činností nadmíru spokojeni. Při závěrečné schůzce vedoucích 
organizací  bylo  dohodnuto,  že  další  ročník  projektu  Eurockzik  se  uskutečníš  největší 
pravděpodobností v německém Norimberku. 

Samotný  přínos  pro  účastníky  spočíval  ve  vzájemném poznání,  komunikaci,  předání  si 
zkušeností a názorů, seznámení s Českou republikou a její kulturou, regiony, životní úrovní, apod. 
Účastníci měli možnost využít své znalosti cizích jazyků přímo v praxi a hlavně nad činností, které 
je baví. Dostali možnost vystoupit před českým publikem za poloprefosionálních podmínek (byla 
zajištěna světla a ozvučení). V neposlední řadě účastníci navázali nové kontakty a přátelství.

Veřejnosti  projekt  1.  hudebního spolku v Děčíně  nabídl  možnost  nahlédnout  na kulturní 
odlišnosti a zajímavosti jednotlivých účastnících se skupin. Koncerty povětšinou navštívila spíše 
mladá veřejnost, které bylo příkladně ukázáno efektivní trávení volného času. 

Samotný přínos nastal i pro garanty projektu, které byly prezentovány v propagaci, tisku a 
jiných  médiích.  Bylo  veřejnosti  příkladně  ukázáno,  že  garanti  projektu  mají  zájem podporovat 
kulturu, kulturní dění, a smysluplné volnočasové aktivity mládeže. 

V neposlední  řadě  vznikl  přínos  i  pro pořádající  organizaci,  tedy pro 1.  hudební  spolek 
v Děčíně, který projekt Eurockzik pořádal již po třetí (poprvé v roce 1998, podruhé 2001) a který 
má zájem nadále setrvat v řadách partnerských organizací projektu. Dále byla veřejnost efektivně 
seznámena s činností organizace.

Závěrem lze říci,  že projekt  mezinárodní  výměny mládeže byl  názorným a použitelným 
příkladem evropské integrace. Vše proběhlo podle představ pořadatelů, nikdo se v rámci projektu 
nesetkal s větší či menší nespokojeností. Jako hlavní koordinátor a zpracovatel projektu bych chtěl 
poděkovat všem účastníkům, jejich vedoucím, garantům projektu  a hlavně celému realizačnímu 
týmu, který projekt realizovat ve svém volném čase bez jakýchkoli nároků na honorář. Věřím, že se 
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zas  projekt  Eurockzik  za  pár  let  do  České  republiky  navrátí  a  bude,  jako  letos,  všemi  tolik 
podporován.

V Děčíně 14.11.2006

Za občanské sdružení 

        Ing. František Řezníček
předseda občanského sdružení     
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