
ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 24. 1. 2013  
Přítomni: Zbyněk  Nejezchleba  –  Bo.,  Simona  Řimnáčová  –  Síma,  Martin  Šultys  – 

Mravenec, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Markéta Blumová – Maky, Václav Hejna 
– Kail, Jana Vytasilová – Najča, Jindřiška Schmidtová - Wilma

Tábor
Termín 6. – 20. července
Vedoucí tábora: Mravenec
Zástupce vedoucího tábora: Čáp (s největší pravděpodobností bude přítomen pouze druhý 
týden)
Vedoucí kuchyně: Výr
Vedení tábora bylo jednomyslně schváleno
S ohledem na zvýšení  DPH, zdražení  nafty a potřeby pořídit  6 nových stanů je třeba 
navýšit cenu tábora
Pozn.: cena 1 stanu včetně podsady činí 8 000,- Kč
Cena tábora schválena ve výši 3 500,- Kč
Kapacita tábora: 74 lidí, z toho bude 14 dospělých ⇒ celkem 60 dětí (25 z 1. oddílu, 26 
ze 3. oddílu, 9 z 5. oddílu)
Cvrček, Strike, Buldok a Jack budou pomáhat v kuchyni – zaplatí plnou cenu – v případě, 
že  budou  bezchybně   pracovat,  přímo  na  táboře  dostanou  zpět  1 500,-  Kč  Hodnotí 
vedoucí kuchyně a vůdce tábora.

Pošta
Pokud někdo objeví v klubovně dopis pro středisko, hodit Boilerovi do schránky doma

Skautská trika
Velikosti jsou k dispozici pouze za 3. oddíl – u ostatních oddílů je třeba obratem dodat

Skautská kopačka
Letos se kopačka neuskuteční, místo toho se pravděpodobně uskuteční florbal – Síma dá 
vědět alespoň 2 týdny dopředu

Registrace
Do 31. ledna je třeba ve Skautisu uzavřít registraci

Chomutovské slavnosti
27. – 28. dubna
Do 3 týdnů dostaneme informaci, zda má město zájem o naši účast

Nová klubovna
Zatím není odezva od města na naši žádost

Roverský tým
Maky  požádala  o  vytvoření  pracovního  týmu  –  Mravenec,  Síma  a  Maky  se  sejdou 
s budoucími vedoucími roverského kmene (Strike, Cvrček)
Je třeba připravit návrhy, aby mohl kmen od září fungovat

Zapsala: Jana Vytasilová – Najča
Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.
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