
ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 19. 6. 2013 

Přítomni: Zbyněk Nejezchleba – Bo., Simona Řimnáčová – Síma, Martin Šultys – 

Mravenec, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Markéta Blumová – Maky, Václav Hejna 

– Kail, Jana Vytasilová – Najča, Antonín Bluma – Cvrček, Jiří Gärtner – Čáp, 

Denisa Karásková, Milan Kubričan – Myšák, Jindřiška Schmidtová - Wilma 

Omluveni: Tomáš Jakab - Šíro 

Střediskový sněm 
Sobota 31. srpna od 16 hodin 

Volené funkce: vůdce, zástupce vůdce, 3 volení členové, minimálně 2-členná revizní 

komise 

Kandidátní komise (fce: sbírá návrhy na kandidáty): Trpaslík – návrhy posílat emailem do 

24. srpna 

Mandátová komise (fce: eviduje usnesení sněmu a pořizuje zápis) – bude zvolena přímo 

na sněmu 

Volební komise (fce: sbírá hlasy a sčítá je): bude zvolena přímo na sněmu 

Boiler je ochoten kandidovat na vůdce střediska naposledy – pouze za podmínky, že se 

najde schopný zástupce, který v následujícím období jeho funkci převezme, a fungující 

hospodář 

Tábor 
Zajištěny veškeré povolenky 

52 přihlášek, stav je konečný 

Celkem 67 lidí 

Jídelníček je ve stavu objednávek 

Podsady: v okolí tábora není možné sehnat dřevo na výrobu nových podsad  budou 

odvezeny podsady ze skladu u klubovny (4 – 5 podsad) 

Odvoz: Boiler zajistí mikrobus s vlekem – 29. června – řídit bude Knírač – je třeba, aby 

v 8 hodin někdo pomohl s nakládáním 

Odjezd na tábor: věci budou odvezeny mikrobusem 

Byl zakoupen nový bazén 

Hasiči a policajti letos nebudou – případně možnost zásahovka z okresního ředitelství 

v Domažlicích – Boiler předá Mravencovi kontakt 

Celotáborová hra 
Piráti z Karibiku (2. + 3. díl) 

Děti nepotřebují dopředu nic 

Kostýmy pro vedoucí zajišťuje Maky s Cvrčkem 

Nebudou trička, ale šátky – zajistí Maky 

17 etap 

1. pátek – celodenní etapa (puťák) – po družinách 

7 – 8 skupin 

2 noční hry (jedna hlášená, jedna nehlášená) 

 

Zapsala: Jana Vytasilová – Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 


