
Zápis ze střediskové rady ze dne 3.11.2011

přítomni: Zbyněk Nejezchleba – Bo, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Klára Kolářová – 
Pomněnka, Jindřiška Schmidtová – Wilma, Simona Řimnáčová – Síma, Martin Šultys – 
Mravenec, Václav Hejna – Kail, Jiří Gartner – Čáp, Markéta Blumová – Maky, Jan Pšenica

omluveni: Tomáš Jakab – Šíro, Věra Jansová – Věrka

1. pravidla pro přestup mezi oddíly
- nejdřív se dohodnou vedoucí jednotlivých oddílů, zda souhlasí s přechodem svých svěřenců 
a až poté se dovolí přestup členovi

2. pravidla pro nocování v klubovně
- zeptat se Wilmy, zda je v klubovně volno (pouze ona má přehled, zda se akce nebudou krýt)
- nahlásit Boilerovi emailem – akci, termín a zodpovědnou osobu za přespání
- Bojler následně email přepošle Městské policii
- při přespání dát ke kódovacímu zařízení ceduli – „Nekódovat, spíme tu“

3. zhasínání
- vždy při odchodu zhasnout světla bez ohledu na to, zda tu někdo je či není

4. registrace pro rok 2012
- odvody – ústředí 220,- KRJ 30,- ORJ 60,- 
- registrace zaplacená do konce roku 2011 bude činit 750,-
- do 31.ledna 2012 bude činit 800,-

od 1. února 2012 bude činit 850,-

5. přepážka ve vlčácké klubovně
- realizace výroby přepážky proběhne ve dnech 19.-20.11.2011
- sraz v sobotu 9.00 před klubovnou

6. Drakyáda 2011
- všechno potřebné zajištěné

7. Betlémské světýlko
- proběhne 23.12.2011
- Bojler rozešle bližší informace a časový plán akce

8. využití střediskových peněz
- skautská trika – do 30.11.2011 zaslat Boilerovi počty a velikosti dětí
- skautské kroje a nášivky – inventuru a následnou objednávku, popřípadě dokoupení 
potřebných věcí provede Maky
- dětské oddíly (1., 3. a 5.) dostanou 1000,- na útratu věcí pro svou činnost (účtenky 
odevzdávat Boilerovi)
- do 30.11.2011 každý oddíl sepíše seznam věcí, kterými disponuje a může je půjčovat 
ostatním oddílům (deskové hry, sportovní pomůcky,...)
- do 30.11.2011 každý oddíl sepíše seznam knih, metodik, které by chtěl, potřebuje
- do 16.11.2011 každý oddíl sepíše požadavky na sportovní potřeby



9. každý si vybere střediskovou akci, na které začne spolupracovat s Bojlerem, aby město 
získalo povědomí o tom, že chomutovský junák není pouze Boiler :-) 
- akce k dispozici: Výsadek, Šlápoty, Brigáda, Silvestrovský výšlap, Betýlko

10. skautská burza 
- výměna, prodej, koupě skautských věcí proběhne 17.12.2011 od 10.00 do 12.00 
- na starost má Cvrček

11. tělocvična
- o podmínkách využívání tělocvičny se rozhodne v lednu 2012

12. ohniště
- na jaře se bude vytvářet ohniště na pozemku školy

13. skautský potlask
- proběhne v lednu 2012 v Bizonu  (termín bude co nejdříve upřesněn)

14. další SRJ se uskuteční 15.12.2011 od 19.15 v klubovně

zapsala: Pavlína Jakabová - Trpaslík


