
ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ  RADY ZE DNE 22. 5. 2014  

Přítomni: Zbyněk  Nejezchleba  –  Bo.,  Jiří  Gärtner  –  Čáp,  Markéta  Blumová  –  Maky,
Václav  Hejna  –  Kail,  Jana  Hejnová  –  Najča,  Pavlína  Jakabová  –  Trpaslík,
Simona Řimnáčová – Síma, Martin Šultys – Mravenec

Omluveni: Jindřiška Schmidtová – Wilma,
Nepřítomni: Adam Zwettler – Áďa

Zájezd
Sraz dospělých v 7:45

Z klubovny vezmeme rezervní spacák a dále vody a kelímky do autobusu

Tábor
Voda je v pořádku

Přihlášky jsou na internetu i v kanceláři

Komu dáme tištěnou přihlášku, musí ji vrátit (vyplněnou či nevyplněnou)

Informace o přihláškách zadávat do Google dokumentu – teprve potom tištěnou do desek

Zjistit a nahlásit děti, které nepojedou, přestože jsou v zeleném poli

V samostatném dokumentu pokyny jsou podrobnější informace než v přihlášce – dávat
dětem společně s přihláškou

Do 1. června zjistit, jestli pojedou kluci Medvedíkovi (Najča a Síma)

Boiler připraví dopis pro rodiče, který dá na stránky, s výzvou na stavbu tábora

Dorazily náhradní díly do centrály a vnitřek do brutaru

Pohlednice
Odsouhlasena černobílá varianta

Místo střediskového znaku či loga dát obrys lilie

Zrušit letopočet

Boiler pošle Výrovi rozhodnutí

Organizace
Boiler začal organizovat kancelář

Každá skříň bude vyčleněna na věci z akcí

Střediskové hry dát do společné skříně ve 3. oddílu, aby byly k dispozici všem (netýká se
her, které byly nakoupeny přímo do oddílu)

Stan s číslem 1123 je poškozen

Registrace: chybí Pípas, Krtek a částečné platby Patrika a Davida Medvedíků

Schválena dotace 85 tis.  od města – musí ještě  projít  zastupitelstvem města,  které se
uskuteční 16. června



Rádcovský kurz
Ze 4 rádců dokončili 2 (Šaman a Terka)

Maky navrhuje místo cesty proplatit částečně účastnický poplatek (celkový poplatek 500,-
Kč) – jednomyslně schváleno proplacení 300,- Kč účastnického poplatku

ZVaS
Je potřeba vybrat a okouknout trasu – max 4 km, členitý terén – výchozí bod je kemp u
Červeného Hrádku – dobrovolník Mravenec – Trpaslík mu pošle info

Každá hlídka dostane mapku se stanovišti – připraví Čáp

Celostřediskové bodování
Ceny za bodování- (Maky navrhuje první 3 místa zvlášť pro skauty + skautky a světlušky
+ vlčata)

Diskuse, jestli ocenit zvlášť starší a mladší nebo celkově

Návrh: 1. vlče, 1. světluška, 1. skaut, 1. Skautka

19. června bude odsouhlaseno, které ceny budou nakoupeny (podle toho, jestli bude více
lidí na prvních místech)

Slavnostní zakončení skautského roku
Součástí bude opékání buřtů – zajistí Maky

Zapsala: Jana Hejnová – Najča

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.


