
 

 

ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 15. 1. 2015 

Přítomni: Zbyněk Nejezchleba – Bo., Jiří Gärtner – Čáp, Markéta Blumová – Maky, 

Václav Hejna – Kail, Jana Hejnová – Najča, Pavlína Jakabová – Trpaslík, , 

Martin Šultys – Mravenec, Wilma 

Omluveni: Simona Řimnáčová – Síma 

Neomluveni: Adam Zwettler – Áďa 

Hosté:   

Registrace 
Uvést do aktuálního stavu ve SkautIS členy 

Boiler posílal tabulku pro platbu – konto bude dopisovat Boiler, vedoucí družin zapíší 

hotovostní platby 

Klubovna 1. oddílu 
Holky si chtějí klubovnu vymalovat samy 

Požádáme Myšáka o sundání baterií – Maky zajistí klíče od hlavního uzávěru vody 

WMW 
Zvadlo je na internetu 

Uzávěrka přihlášek 26. dubna 

Minimálně 50 dětí (celkem máme 74 dětí) – apelovat na účast, prezentovat, že je akce 

dotovaná 

Bodování 
Do konce ledna vedoucí družin doplní informace od října 

Doplnění za uplynulý měsíc musí být provedeno nejpozději do 3 dnů od ukončení měsíce 

Vyhodnocení bude dělat Trpaslík 

Vedoucí družin doplní kontakty na děti i jejich rodiče 

Dítě, které se dopředu omluví, že přijde později, bude mít stejně „m“ 

RR, kteří rádcují, nebudou do bodování zahrnuti 

Pro rádkyně bude na táboře platit stejné pravidlo jako v loňském roce pro pomáhající 

v kuchyni – zaplatí plnou cenu a v případě, že budou pracovat bez problémů, bude jim po 

táboře polovina vrácena 

Vyúčtování poskytnutých peněz oddílům 
Bylo provedeno u všech oddílů 

Zdravotnický kurz 
Zajištěn od ČČK 

Cena 2 000,- Kč – účastníci zaplatí 500,- Kč, zbytek zadotuje okres a středisko 



 

 

2 víkendy – pravděpodobně únor / březen 

Platnost 4 roky 

Zatím zájem: Čáp, Cvrček, Zkoumák, Výr, Marťan – podmínkou je min. 10 účastníků – 

bude nabídnuto celému okresu 

Články o proběhlých akcích 
Boiler připraví článek o Vlkulášovi, Kail o Betýlku 

Intercamp 
Polsko – registrace musí být zaplacena do února 

22. – 25. května (resp. odjezd 21. ve večerních hodinách) 

Děti od 11 do 17 let, na 5 dětí smí být 1 dospělý 

Maky pošle informace 

Cca 2 000,- – 2 500,- Kč 

Pokud bude zájem na okrese, pojedeme samostatně (nabídka i do okresu) 

Úklid 
Dokud probíhá stavba, nemá smysl uklízet chodbu – pouze zamést naší část 

Zdravotnický materiál 
Je třeba pro něj najít nové místo, aby byl uklizený 

Vyhodnocení kvality střediska 
Trpaslík dokončuje vyhodnocení 

Trpaslík pošle návrhy termínů, kdy i o něm promluvíme 

 

Zapsala: Jana Hejnová – Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 


