Středisková rada 14.4. 2019

Přítomni: : Senta Čepelová, Pavla Krbcová, Svatava Šimková, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková
Nepřítomni: Tomáš Havelka, Tereza Havelková, Pavel Horák, Filip Kolář, Zuzana Šmídová, Helena
Tomečková,

*tučně jsou označeni členové SR
1. Svojsíkův závod
Co už je zařízeno:
- Toi toi. Nádrž s užitkovou vodou - Tereza Tichá
- Dorty, koupaliště – Svatava Šimková
- Autobus z Moravičan zařízen
Co je třeba dojednat: a ještě zajistit:
-

okresní várnice, skautské hrnky – T. Tichá
várnice od hasičů, dva hasiče na stanoviště – S. Šimková
stožár - máme, bude potřeba ho dát do země – Filip a skauti?
posečení louky – H. Vyjídáčková
Pro obsluhu stanovišť: potravinový balíček a voda - ?
Potřeby na stanoviště si zajistí a zakoupí autoři stanovišť sami, zodpovídají za to. Bude
proplaceno.
Člun na stanoviště Logická úloha – S. Šimková
Kancelář – počítač, tiskárna – Svatava Šimková, Hana Vyjídáčková (Jiří Šimek st.?)
Ceny (kromě dortů) pro tři chlapecká a tři dívčí družstva (Junšop – H. Vyjídáčková, vstupenky do
muzea tvarůžků – P. Krbcová)
Diplomy a účastnické listy, placky – H. Vyjídáčková
Karty se zadáním a tabulkou hodnocení na stanoviště+ označení stanoviště – H. Vyjídáčková

Závod:
- Stanoviště doplňovat do sdíleného dokumentu
- Průvodky s mapou a tabulkou pro družstva – vytvořila a předvedla H. Vyjídáčková, zajistí
požadované množství
- Bodování stanovišť – promyslí a sepíší autoři jednotlivých stanovišť (včetně modulu před
závodem – T. Havelková+ H. Vyjídáčková)

-

Kritéria k maskotům! – dokumentace –plakát musí obsahovat představení družiny,
fotodokumentaci – postup a průběh výroby maskota – fotky, že vyrobili sami, originalita,
charakteristika maskota – družinám odešle T. Havelková a H. vyjídáčková

1. Servis a zázemí:
- Je zapotřebí zajistit obsluhu níže uvedených oblastí – jednotliví činovníci a vedoucí osloví rodiče
a přátele, dopis pro rodiče sepíší T. Hvelková a H. Vyjídáčková a přepošlou vedoucím oddílů, ti
předají rodičům
• Servisní záležitosti: registrace a výběr poplatků
• Bufet – prodej
• Výdej řízků
• Pitný režim
• Tvarůžkové chleby
• Odpadky a záchody
• Modul před závodem – vybírání maskotů a plakátů, jejich umísťování
-

Chata: příprava a výdej jídla – dívčí klubovna, ošetřovna a kancelář – chlapecká klubovna,
ostatní zázemí – velká klubovna
Foto zahájení a ukončení – kdo? Martin Hohn – rodič?
Výdaje zatím: řízky – 6250, záchody – 4598, autobusy – 700. H. Vyjídáčková zjistí, kolik se
vybíralo za registraci na předchozích závodech. Potraviny prudce podražily.

2. Předběžný nákupní seznam: toaletní papíry, čisticí prostředky, papíry do tiskárny, psací potřeby,
připínáčky, pokladní doklady, voda na stanoviště – petky?, sirupy, čaje, chleba, oplatky, pitíčka,
máslo, káva, cukr, doplnění lékárny???
3. Další termíny:
- Čtvrtek 2. května – kdo může, v 15:00, ostatní později. Úklid chaty. Potom porada k táboru.
- Pátek 10.května – 15:00, příprava závodu, stožár (?),
- Sobota 11. května - sraz v 7.00 na místě

Další body SR:
-

Inventura provedena – předsedkyně komise Tereza Tichá, členové Senta Čepelová, Svatava
Šimková
Info o projektu Příběhy našich sousedů – Svatava Šimková
Návštěva Svojsíkova oddílu – 21. května 2019 v 8:00, je třeba zajistit blahopřejný list a
květiny…pro jubilanta Jana Sršně (90). Také by bylo vhodné napsat článek do hlasu Loštic
Servis pro hosty bude zajišťovat Svatava Šimková, dostaví se dle možností: Hana Vyjídáčková a
Tereza Tichá za vedení střediska

Prezentace našeho střediska jako součást programu Svojsíkova oddílu

Termín řádné SR: 2.5. 2019 – porada k táboru

