
ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 16. 1. 2014  

Přítomni: Zbyněk  Nejezchleba  –  Bo.,  Simona  Řimnáčová  –  Síma,  Martin  Šultys  –
Mravenec, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Markéta Blumová – Maky, Václav Hejna
– Kail, Jana Hejnová – Najča, Jiří Gärtner – Čáp, Jindřiška Schmidtová – Wilma,
Filip Engel .- Výr, Adam Zwettler – Áďa

Omluveni:
Hosté: Petr Silberhorn – Starej Koumák

Registrace
Do 31. ledna je třeba dodat do SkautISu všechny fotky, včetně dospělých

K 31. lednu je rovněž nutné uzavřít stavy – i když není zaplacená registrace

Zlatý uzel
Zúčastní se všechny oddíly, zvadlo již bylo rozesláno 

Okresní ZVaS
17. května – termín koliduje s Liščí stopou

světlušky a vlčata se v letošním roce Liščí stopy nezúčastní z důvodu účasti na ZVaS

Krajské kolo ZVaS
Bude potřeba pomoc od všech činovníků
organizuje Trpaslík s Chrasťou
Hledá se místo, kde by se dal uspořádat
Předpokládá se cca 160 účastníků + servis

Chomutovské slavnosti
Boiler posílal emailem základní informace

Termín: 26. - 27. dubna

Organizačně zajistí Síma

Návrh spojit se Sv. Jiřím (boj s drakem apod.)

Bodování
Pokud odpadne schůzka z důvodu nepřítomnosti vedoucího, dát všem dětem U

Okresní setkání činovníků
Pravděpodobně na podzim

Napůl vzdělávací, napůl přátelské víkendové setkání činovníků z celého okresu

Pokud bude zájem, Čáp by připravil hru cca na 4 hodiny

Historie pro kraj
Yankee sbírá historické fotografie a dokumenty zobrazující historii celého kraje – bude
sloužit pro různé výstavy apod.

Maky poskytne materiály z diplomky



Různé
Trpaslík navrhuje příspěvek na poplatek na Žirafu

poplatek 350,- Kč – středisko přispěje 150,- Kč - schváleno – bude převedeno na okresní
konto

Ještě jsou 3 volná místa

Zúčastní se 2 – 3 lidé ze střediska (Jojka, KašiMaši + možná Jerry)

Zapsala: Jana Hejnová – Najča

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.
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