
ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 13. 12. 2012 

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

Mravenec, Martin Šamaj – Marťan, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Tomáš Jakab – 

Šíro, Markéta Blumová – Maky, Denisa Karásková – Denča, Václav Hejna – Kail, 

Jana Vytasilová – Najča 

Betýlko 
Přílohou zápisu je harmonogram zpracovaný Kailem 

Síma s Mravencem se svým oddílem zajistí podsadu na chomutovském náměstí, Kail před 

klubovou 

Maky přislíbila alespoň 2 skautky do autobusu a 2 do trolejbusu, po dvou dětech rovněž 

zajistí jirkovské středisko 

Marťan bude řídit auto 

5. oddíl ve středu před Betýlkem připraví podsady 

Silvestrovský výšlap 
Veškeré pokyny budou rozeslány emailem 

Štědroranní procházka 
Marťan + Ekšn zajistí čtyřkolku pro Junžíška 

Informace je k dispozici na webu 

Fotky na skautské průkazky 
Je třeba nahrát do Skautisu fotky všech dětí v průkazovém formátu 

Zajistí každý oddílový vedoucí pro své děti 

Uzávěrka registrace je 15. ledna, do tohoto data je též třeba nahrát fotky 

Tábor 
Čáp se nemůže zúčastnit 1. turnusu 

Byly navrženy 2 varianty: dojde k prohození skautského a komerčního tábora, tj. skautský 

tábor bude od 20. července, nebo dojde k posunu všech táborů o 1 týden, tj. skautský 

tábor bude od 13. července 

Silvestr 
27. prosince se v 16 hodin sejdou v klubovně dobrovolníci na přípravu utopenců na 

silvestrovský výšlap i večerní oslavu 

Na silvestra každý přinese lampičku s klasickou žárovkou nebo svíčku 

Okresní kolo Svojsíkova závodu 2013 
Pořádá naše středisko 

Uskuteční se jako jednodenní ve středu 8. května 

Organizačně si vezme na starosti Mravenec a Trpaslík 

Jirkováci nabídli svou pomoc s realizací 

Návrhy míst pro realizaci (možno i kdekoliv jinde): okolí Kočičáku, trasa od klubovny ke 

Kočičáku 

Záchod 
Je třeba zhasínat – každý vedoucí po schůzce zkontroluje 

V případě, že na záchodě zůstane rozsvíceno, škola vyhazuje pojistky 



Nástěnka před klubovnou 
Škola není nakloněna 

Alternativním návrhem je nástěnka uvnitř na bočních dveřích 

Žádost o další klubovnu 
Město v současné době zjišťuje, kolik máme členů, kolik předškoláků apod. 

Žádost se bude projednávat v lednu 

 

Zapsala: Jana Vytasilová – Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 


