ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 11. 9. 2014
Přítomni:

Zbyněk Nejezchleba – Bo., Markéta Blumová – Maky, Václav Hejna – Kail,
Jana Hejnová – Najča, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Simona Řimnáčová – Síma,
Martin Šultys – Mravenec, Adam Zwettler – Áďa, Jindřiška Schmidtová –
Wilma
Omluveni: Jiří Gärtner – Čáp
Nepřítomni:
Hosté:
Petr Silberhorn – Starej Koumák, Denisa Karásková – Dený

Nábor
Proběhl dvoufázově – daly se dohromady 2 šestky – děti budou otestovány na výpravě
v sobotu 13. září

Silvestrovský výšlap
Boiler nebude přítomen – připraví akci dopředu, ale organizaci na místě zajistí Starej
Koumák nebo Maky – dle situace v práci

Plán akcí
20. září 2014 – Krušnohorské šlápoty
26. – 28. září 2014 – okresní setkání činovníků – pokud vyjde dotace, bude cena 505,- Kč
– přihlašování do 15. září
11. – 12. října 2014 – noční výsadek
17. – 19. října 2014 – Krajské setkání činovníků na Mentaurově
6. prosince 2014 – Mikulášská pro světlušky a vlčata – v klubovně (každá družina
rodičům něco předvede, potom bude nadílka)
23. prosince 2014 – Betlýlko
31. prosince 2014 – Silvestrovský výšlap na Kočičák
11. dubna 2015 – Úklid Bezručáku
25. – 26. dubna 2015 – Chomutovské slavnosti (předpokládaný termín)
1. – 3. května 2015 – brigáda na táboře
7. – 10. května 2015 – WMW na Oblátku – musí být minimálně 50 dětí – cena 450,- Kč
pro děti, 200 pro dospělé – zbytek, tj. cca 100,- Kč na dítě doplatí středisko
11. -25. července 2015 – tábor
19. září 2015 – Krušnohorské šlápoty
10. – 11. října 2015 – Noční výsadek

Střediskové rady
Čtvrtky od 19:15
30. října, 4. prosince, 15. ledna, 12. března, 23. dubna, 4. června

Střediskové bodování
Od 1. října
Budou stanovena pravidla pro to, kolik minimálně musí mít bodů poslední, kdo pojede na tábor
Bizon a Nehtík mohou jet na tábor i přesto, že nemohou plnit podmínky bodování

Pomoc Jarmile
7. listopadu – hra Harpagon
Bude potřeba cca 3 lidi na přípravu

Nové prostory
Byly vyklizeny prostory šaten – materiál přestěhován do skladu, který je v rekonstrukci
Jako náhradu jsme obdrželi 2 klubovny vzadu, klubovna 1. oddílu přenecháme Pionýrům
Zadní klubovna bude přepažena – část bude využita jako sklad – bude vyhlášena
jednodenní brigáda na stavbu přepážky
Z poloviny současného skladu bude udělána dílna pro oddíly
Neziskovky budou mít samostatný vchod – křídlo oddělené přepážkou od školy

Krušnohorské šlápoty
Účast Marťana s Šemíkem je nejistíá – pokud by nemohli, bude potřeba další 2 lidi
Boiler zjistí, jestli může Pepa se Zuzkou
Značení pochodu – v neděli Mravenec pošle harmonogram – pravděpodobně proběhne
v úterý
Trasu Blatno – Květnov – Šerchov – Hrádečná vyznačí Maky

Středisková trika
Vedoucí družin do 15. října zjistí velikosti triček dětí – poslat e-mailem Boilerovi
Následně Boiler s Maky trika objednají
Zapsala: Jana Hejnová – Najča
Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.

