ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 30. 10. 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, Adam Zwettler – Áďa,
Jindřiška Schmidtová – Wilma

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Petr Silberhorn – Zkoumák, Antonín Bluma - Cvrček

Členské příspěvky 2015
Ústředí zvýšilo členské příspěvky o 5,- Kč na 235,- Kč, odvody na okres zůstávají ve výši
30,- Kč, na kraj 30 Kč
Členské karty stojí 18 Kč za předpokladu, že budou objednány celým střediskem  je
třeba do SkautISu doplnit fotografie všech nováčků
Nájem bude pravděpodobně navýšen, ale nepřesáhne 9 000,- Kč
Členské příspěvky zůstanou zachovány, tj:
- 800,- Kč (při platbě od 1. do 31. ledna 2015)
- Sleva pro brzké zaplacení (do 31. 12. 2014): 750,- Kč
- Přirážka pro opozdilé platby (po 31. 1. 2015): 850,- Kč
Výše příspěvků jednomyslně schválena
Vedoucí družin již vyberou členský příspěvek 270,- Kč za rok 2014 od zářijových
nováčků

Pomoc Jarmile
8. 11. – je potřeba pomoc ještě jednoho vedoucího na roli čarodějnice – cca od 19 hodin –
Mravenec

Bodování
Bylo vypuštěno zohlednění práce rodičů
Bylo vypuštěno bodování ZVaS a SZ
Pro účast na táboře je nutné získat minimálně 50 % bodů vítěze v daném měsíci
Na tábor pojede max. 52 dětí – v pravidlech je zohledněna i účast Bizona a Nehtíka
Pro náhradníky na tábor i následující měsíce
V pátek 31. října budou vedoucím rozeslána finální pravidla ve formátu PDF, zároveň
budou pravidla zveřejněna na stránkách
Bodování bude dopsáno zpětně od 6. října
Administrativu vyhodnocení bude dělat Trpaslík
Pravidla jednomyslně schválena

Mikulášská
6. prosince cca od 16 do 19 hodin
Akce pro 6 družin – světlušky, vlčata, broučci
Na začátku a na konci akce budou všichni hromadně zpívat koledu
Každá družina si připraví program cca na 10 minut – básnička, písnička, scénka apod. na
téma Vánoce, Mikuláš nebo skauting
Následně přijde Vlkuláš (Čáp), Čertuška (Síma) a Anděl (Trpaslík)
Maky požádá o zapůjčení tělocvičny, pokud nebude možná tělocvična ve škole, zkusí
DDM
Vstupné 10,- Kč – každé dítě dostane mikuláše + drobnosti z kantýny

Klubovna 1. oddílu
Mladší skautky dělaly brigádu na oškrábání emailu
Starší skautky budou při brigádě pokračovat ve škrábání zdí, následně broušení
Je třeba klubovnu vyštukovat – pomoc předběžně slíbili Zkoumák, Honza, Septim –
Maky svolá brigádu a požádá o pomoc i tatínky
Síma sehnala stropnice, lepidlo je k dispozici v klubovně
Je třeba pořídit koberec do klubovny Broučků – max. 1 500,- Kč
Na chodbě je umístěn přebytečný nábytek k rozebrání – nerozebrané věci budou po 13.
listopadu odvezeny do sběrného dvora

R+R
Zatím 3 holky, zájem dále projevili Piškot a Kryštof
U Salamandrů je 7 kluků ve věku kolem 15 let
Schůzky probíhají každý týden v pátek – Cvrček může jen 1x za 14 dní – zbývající týdny
si členové připravují schůzky sami
Zatím budou fungovat jako družina – ve SkautISu zatím zůstanou u původních oddílů –
pokud bude fungovat, budou v budoucnosti R+R samostatný oddíl

Akce
Akce musí být kompletně připraveny měsíc před konáním – plakáty, články do novin,
informace pro účastníky apod.

Liman
Maky ukončila studium v Plzni – nebude tam již pravidelně jezdit – pokud pojede, dá
vědět, jinak bude materiál odjednáván z JUN a TDC
Košile budou v klubovně ponechány 1 od každé velikosti pro vyzkoušení – zájmcům se
budou objednávat dle konkrétních požadavků
Požadavky na nákup v JUN posílat Boilerovi – bude průběžně objednávat
Maky požádala o kontakt na firmu, která by ušila kalhot ke kroji – zatím pouze dětské
velikosti (124 – 176)

Hodnocení střediska
Trpaslík navrhla zkoumání kvality střediska – rozešle vedoucím dotazník, který následně
vyhodnotí
Po novém roce by proběhla schůzka k závěrům

Potlask
17. ledna 2015
V jednání je Hřebíkárna – zatím navrhovaná jídla: guláš, smažený sýr, přírodní plátek
Zapsala: Jana Hejnová – Najča
Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.

