
ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ  RADY ZE DNE 19. 6. 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, Jindřiška Schmidtová –
Wilma, Adam Zwettler – Áďa

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: Jan Šamaj – Šemík, Petr Silberhorn – Starej Koumák

Zakončení skautského roku
Ve čtvrtek 26. června od 16 hodin

Součástí bude vyhodnocení ročního celostřediskového bodování

Po ukončení slavnostní části  bude možné opéct  buřty – oheň  zajistila Maky, buřty si
přinese každý vlastní, pícháky je možné si půjčit od Boilera

Bodování
Všichni vedoucí doplní chybějící údaje do 20. června večer

3.  a 5.  oddíl  dá účast  na červnové výpravě  těm, kteří  se přihlásili  (výpravy byly pro
nedostatek účastníků zrušeny)

Schválená varianta ohodnocení: budou vyhodnoceny 1. tři místa, dále v každé kategorii 1.
získá drobnost

Nábor
30. srpna v rámci akce Žijeme tady – na letním kině

Přípravu a organizaci zajistí Boiler, při vlastní akci je potřeba co nejvíce lidí

Rozsah náboru bude záležet na tom, zda:

- Cvrček zahájí činnost R+R

- Marťan s Lenkou budou vést  vlčata při  5. oddílu – do 15. srpna budu informovat
Boilera

Od září přejde 4 – 6vlčat ke skautům do 5. oddílu

Nábor se bude týkat pouze nových vlčat, a to 19 vlčat v případě družiny u 5. oddílu, resp.
9 vlčat v případě doplnění pouze 3. oddílu

Bude třeba vymyslet síto, neboť zájem bude velký

Lékárna na tábor
Vybavení zajistí Síma, otec Kačera se nabídl, že rovněž může zajistit nějaký materiál z
nemocnice

Soutěž o grafický návrh auta
Emailem rozeslány informace o soutěži



Koncem srpna bude vyhodnocení – současně s 1. radou

Nákupy v Limanu
Pokud chce někdo něco z Limanu, dát do konce víkendu vědět Maky

Maky se ptá, jestli kluci nechtějí tmavě zelené kšiltovky s lilií

Dále se budou dokupovat látkové pásky

Peníze do oddílu
Každý oddíl má k dispozici 1 000,- Kč na vybavení do oddílu, ceny apod. - schváleno

Celotáborová hra
Knihy již dorazily

Je třeba zajistit:

- cca 100 nafukovacích balonků – Síma

- 8  svíček,  které  vydrží  hořet  cca  2  hodiny  (ideálně  hřbitovní)  –  objednat
z Horšovského Týna (Boiler s Čápem)

- Pumpička s ventilkem – autopumpa z Favorita (Starej Koumák vyzkouší, zda je s ní
možné nafouknout balonky)

- 7x 50metrových provázků – Čáp

- Svítící tyčinky – objedná Boiler

- Dýmovničky – 1 balení – Boiler

- Chirurgické rukavice – Síma

Na tabardy bude znak vystřižený z látky – šablony zvířat – účastníci si je přišijí

Sobota příprava ohně, neděle africký den; v pátek večer hra cca do půlnoci

Síma do soboty pošle požadavky na kantýnu

Zajištění kuchyně:

- 1. týden: Čáp, Cvrček, Šemík

- 2. týden + Lenka a Výr

Dospělácký tábor
Bourání tábora proběhne v sobotu, odjezd domů v neděli

Zapsala: Jana Hejnová – Najča

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.


