Zápis ze střediskové rady ze dne 8.3.2012
přítomni: Zbyněk Nejezchleba – Bo, Tomáš Jakab – Šíro, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Klára
Kolářová – Pomněnka, Jindřiška Schmidtová – Wilma, Simona Řimnáčová – Síma, Martin
Šultys – Mravenec, Václav Hejna – Kail, Markéta Blumová – Maky, Jiří Gärtner – Čáp,
Denisa Karásková
1. Tábor
- vůdce tábora byl jmenován: Jiří Gärtner – Čáp
- zástupce vůdce byl jmenován: Martin Šultys – Mravenec
- cena tábora byla stanovena na 3 300,- přihlášky zaktualizuje Síma
- CTH se ujali Síma a Mravenec: předběžné téma Mafie
2. Noční výsadek
- již je stop stav
3. Chomutovské krušení 21. – 22.4.2012
- na starost si vzala Maky
- představa našeho projektu: skautský tábor se 4 podsadami, kde bude uspořádán
skautský desetiboj se symbolickým rámcem Džungle
- do konce března Maky rozešle požadavky – koho potřebuje, co potřebuje, soupis
materiálu,...
- počítá s pomocí 5.oddílu
4. Úklid Bezručáku
- Síma, Mravenec předložili zvladlo ke schválení – SRJ připomínkovala upravení www
adresy, jinak schváleno
různé
- Maky žádá o 1 koště + zavedení systému úklidu
- Boiler schválil koupi 1klasického koštěte (Maky koupí)
- systém úklidu se zavede po celkovém úklidu kluboven
- Maky zve skauty na turnaj v Carcasone, který se odehraje 24.3.2012
- Maky pošle zvadlo ke zveřejnění na stránkách střediska
- Síma upozornila na nepořádek na WC a v koupelně a zažádala o schválení ke koupi
branek do pisoárů – schváleno
- Maky požádala o namontování petlic na dveře od WC
- Kail opět informoval o výhodách STS
- byl vznesen dotaz na využívání tělocvičny
- v týdnu není využívání tělocvičny možné (má to pronajaté ZŠ)
- o víkendech je možno, ale je nutné se domluvit minimálně 14dní předem
- tuto neděli 12/3/2012 se uskuteční brigáda
další středisková rada se uskuteční 19.dubna 2012 v 19.30 opět v chomutovské klubovně
zapsala: Pavlína Jakabová - Trpaslík

