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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 10.12.2015
Přítomni:
Členové rady s hlasem rozhodujícím: Zbyněk Nejezchleba – Bo, Jiří Gartner – Čáp, Markéta Blumová
– Maky, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík,
Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma
Ostatní / hosté: Petr Silbehorn – Zkoumák,

Nepřítomni:
Omluveni: Jana Hejnová – Najča
Neomluveni: Martin Šultys – Mravenec, Adam Zwettler – Áďa, Simona Řimnáčová - Síma
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 5 z 9, rada je – není usnášeníschopná.
Program:
- web
- registrace
- vánoční střediskové akce
- ostatní
1. web
- od čtvrtka 3. Prosince je v klubovnách dostupný internet + wifi, sděleny přístupové údaje
2. registrace
- vedoucí družin napíšou paní Medvědíkové informaci, že je NUTNÉ doplatit registrační poplatek za
tento rok
- Potápka – je nutné, aby též zaplatila registraci za rok 2015
- pro ostatní - pokud u pravidelně chodícího dítěte nebude do 31. ledna zaplacena registrace, je
nutné se informovat u rodičů, zda dítě bude/ nebude chodit – aby za ně případně středisko
neodvádělo registrační poplatek
3. vánoční akce střediska
Betýlko – Síma nejpozději do neděle 13. 12. 2015 pošle všem VEŠKERÉ informace
Štědroranní procházka – podobný scénář jako loni, místo Marťana nastoupí Venca
Silvestrovský výšlap – Bo rozeslal tabulku na zapisování dobrovolníků a zvadlo
4. ostatní
- Maky v lednu pořádá oddílovou bobovačku – nabízí jednotlivcům, zda nechtějí dorazit
- 27. 2. 2016 se uskuteční zájezd do Techmanie v Plzni – zjistit zájem: vstupné je 110 dítě, 180
dospělý, autobus do 150.- Kč. Akce se uskuteční jen v případě minimálně 30 účastníků
- Maky uklidila střediskovou skříň, vše náležitě popsala a žádá o udržování pořádku (jinak zpřeráží
hnáty)
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- pokud se vypisují paragony za zaplacenou registraci – tak Wilma žádá, aby se tam připsal rok, tzn.
„Registrace 2016“
- Maky: mohli bychom pomalu přemýšlet o táboře 2016 – CTH, vedoucí na táboře, zvýšení kapacity
tábora, využití roverstva apod.
Zapsala: Pavlína Jakabová – Trpaslík
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