
 

 

ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 10. 4. 2014 

Přítomni: Zbyněk Nejezchleba – Bo., Markéta Blumová – Maky, Václav Hejna – Kail, 

Jana Hejnová – Najča, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Simona Řimnáčová – Síma, 

Martin Šultys – Mravenec 

Omluveni: Jiří Gärtner – Čáp 

Nepřítomni: Jindřiška Schmidtová – Wilma, Adam Zwettler – Áďa 

Úklid Bezručáku 
Akce se podařila, zúčastnilo se min. 100 lidí 

Úklid kluboven 
V úterý před schůzkou byl v klubovně 3. oddílu bordel – Maky prověří u světlušek 

Registrace 
Už chybí pouze minimum lidí 

Tábor 
Cena zůstává 3300,- Kč 

Již je třeba dát přihlášky na web – Síma připraví zdravotní formulaci a pošle Boilerovi 

Předběžně 8. května bude odvezeno dřevo na tábor 

O tom, kdo pojede na stavbu tábora, bude rozhodovat středisková rada – podmínkou je 

věk minimálně 15 let 

Bodování 
Vedoucí družin urychleně zjistí, jestli někdo, kdo je v zeleném poli, odmítá jet na tábor, 

aby byl dán prostor náhradníkům 

Chomutovské slavnosti 
V neděli Boiler se Starým Koumákem a Výrem připraví sklápěčky 

Kail připravuje prezentaci z fotek 

Budeme mít stejné místo jako loni, můžeme ale zabrat o trochu větší prostor 

Stan s promítáním bude přímo u divadla – na louce bude 5 stanů, jichž se bude týkat 

některý mezinárodní den – náš bude jako první a největší – je třeba zajistit neustálý dozor 

1 – 2 lidí 

Primátor bude stužkovat vlajky jednotlivých organizací – 5. oddíl zajistí reprezentativního 

člena jako vlajkonoše (návrh: Cvrček) 

Síma pošle požadavky, co bude třeba – minimální věk účastníků 10 let 

Nábor 
Poslední víkend v srpnu bude opět organizovat Domeček – budeme si zde moct postavit 

vlastní tábor 

Bude se jednat o koncert v letním kině 



 

 

UBONAL 
Je možno chatu využívat do budoucna – kdo bude mít zájem sem jezdit, musí o 

Velikonočním víkendu přijet (stačí i na jeden den) 

Boiler poslal emailem instrukce 

Sklad 
Zatím zůstane zkušebně otevřen – je třeba dodržovat pořádek 

V případě, že si někdo bude ze skladu něco půjčovat, je třeba to nahlásit Boilerovi nebo 

Výrovi 

Zprávy z Valného sněmu 
Nový název: Junák – Český skaut, z.s. – změna proběhne pravděpodobně do konce 

letošního, nejpozději však do konce příštího roku 

Holky budou registrovány ve WAGGGS i ve WOSM 

 

Zapsala: Jana Hejnová – Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 


