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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 21. 12. 2017
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gärtner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Václav Hejna –
Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Adam Zwettler – Áďa, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová –
Najča, Martin Frána – Vrána, Petr Silbehorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním:
 Ostatní / hosté: Adéla Lepeyová – Kašimaši, Tomáš Hnilička – Jerry

Nepřítomni:
 Omluveni: Antonín Bluma - Cvrček, Markéta Gärtnerová – Maky,
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. Vánoční stromek
1. oddílu zbyl po vánočním přespání stromek, kdyby ho někdo chtěl, je k dispozici. Pokud ne, lze
využít na větve. Pokud se nerozebere, bude zničen

2. Botník
Boty na chodbě zůstávají rozházené mimo botník – vedoucí družin zajistí, aby po schůzce byly
boty uklizeny
Přes Vánoce Síma s Maky zajistí cedule a popsání polic
Boty budou vyklizeny z botníků do krabic – na prvních schůzkách vedoucí družin zajistí uklizení
bot do botníku a podepsání
V krabicích budou boty nechány měsíc, poté budou neuklizené boty vyhozeny

3. Družinové akce
Vedoucí oddílů sepíší seznam uskutečněných akcí jednotlivých družin od září, ke každé akci
připíší, kdo z vedoucích na akci byl
Termín: na příští střediskovou radu

4. Betýlko
Je třeba dořešit podsadu – není zespoda navrtaná, vingle jsou pořízené, ale nejsou vyzkoušené
Zkoumák a Výr v sobotu dorazí dřív, vše zkontrolují a postaví podsadu, aby byla v pořádku – aby
byl čas případně dokoupit potřebný materiál
Veškeré informace Síma posílala, řeší se v tabulce
Stavbu hangáru zajistí Kail s rovery

5. Štědroranní
Standardní
Zkoumák bude řidič a následně padouch, Marťan Junžíšek
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6. Silvestrovský výšlap
Boiler rozeslal tabulku – žádá všechny, aby se zapisovali, bude potřeba hodně lidí
Odkaz byl odeslán všem dospělým a Jerrymu – pokud někdo ví i o někom mladším, kdo by mohl
pomoct, může odkaz přeposlat dále – Jerry pošle roverům
U vchodu se budeme střídat s vojáky
Pokyny a časy jsou napsány v tabulce

7. Silvestrovský večer
Zatím se ozvali pouze 4 lidé
Pokud ještě někdo chce jít, poslat informaci Čápovi – ten pak rozhodne, jestli akce proběhne
nebo se zruší

8. Chaos
3. března – pravidla budou podobná jako loni, bude to navazovat
Zohlednit loňské nedostatky

9. Výprava v rámci celoroční hry
Bude navazovat na úklid Bezručáku, bude přes jednu noc
Zatím je stanoven pouze termín, detaily budou roveři připravovat v lednu

10. Celoroční bodování
Cvrček žádá o výjimku pro Šamana, protože je na internátě a nemůže se tak zúčastňovat schůzek
– schváleno

11. Mikulášská
Akce byla shledána úspěšnou
Vrána chválí práci roverů na místě
Příští rok bude v DDM – cena za pronájem tělocvičny bude 200,- Kč, musí být zamluveno hned
v září (termín bude stanoven na první SRJ)
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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