
 

 

ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 26. 8. 2014 

Přítomni: Zbyněk Nejezchleba – Bo., Jiří Gärtner – Čáp, Markéta Blumová – Maky, 

Václav Hejna – Kail, Jana Hejnová – Najča, Pavlína Jakabová – Trpaslík, 

Simona Řimnáčová – Síma, Martin Šultys – Mravenec, Adam Zwettler – Áďa 

Omluveni:  

Nepřítomni: Jindřiška Schmidtová – Wilma, 

Hosté: Petr Silberhorn – Starej Koumák, Denisa Karásková – Dený  

Zahájení skautského roku 
v pondělí 1. září od 16 hodin 

Nábor 
18 vlčat + skautky 

Je třeba vymyslet jednoduchý způsob selekce pro případ, že bude větší zájem, než je míst 

v družinách 

Podmínkou přijetí k vlčatům bude účast na výpravě 13. září (společné pro vlčata z 3. i 5. 

oddílu) – povinnost pro děti, rodičům nabídnuta možnost účasti – tato akce prověří, kdo je 

schopen zapojit se do družiny 

Sraz u klubovny v 8:30  

Vlastní akce 10 – 14 hodin – pak sbalíme a odvezeme materiál do klubovny 

Na místě postavíme bílý stan + 1 podsadu (ukázková) 

Povídání s rodiči (po skupinkách) – 3 – 5 rodin ve skupině, mezitím se někdo ze skautů 

ujme dětí a projde s nimi atrakce 

Upozornit rodiče, že hrajeme noční hry, pořádáme výpravy apod. – náročné, psychicky 

těžko zvladatelné – je třeba zvážit, zda na to jejich dítě má a sdělit nám veškeré choroby a 

omezení 

Zdůraznit rodičům potřebu pravidelné docházky a poslušnosti v oddíle 

Po dobu rozhovoru s rodiči zabavit děti (za pomlčkou osoba odpovědná za přípravu 

stanoviště):  

- vyzkoušet si vázání uzlů - skauti, 

-  hod hvězdicí - Síma,  

- hod míčkem lakroskou na cíl  

- lovení v lavoru s nějakým humusem (pavouk, sliz apod.) - Boiler  

- jenga  

- provázek s tužku mezi nohama a trefit se do litrové sklenice - Mravenec 

- běh s kufrem - Boiler,  

- poznávání po hmatu – Koumák  



 

 

Boiler připraví papír s informací o schůzkách a úvodní výpravě pro vlčata + tabulky, do 

kterých se budou vyplňovat informace o dětech a kontaktech na rodiče 

Děti dostanou náborovou placku 

Krušnohorské šlápoty 
Informace byly poslány emailem 

Shánět mezi známými pomoc – je třeba zajistit servis tým i z řad neskautů 

Co nejdříve rozšířit mezi členy oddílu, pozvat rodiče, případně do škol apod. 

Letáky budou od pátku k dispozici v klubovně 

Nahlásit přibližný počet lidí – aby byli zmapováni alespoň skauti 

Je třeba co nejvíce lidí na pomoc se značením tras – odpoledne v týdnu (vždy cca 2 – 4 

hodiny) 

V pátek 19. září je třeba pomoct připravit věci – Mravenec pošle podrobnější info 

Různé 
Do 7. září poslat Símě fotky z tábora 

Do konce týdne budeme vědět, jakou místnost dostaneme jako náhradu za sklad 

 

Příští rada se uskuteční 11. září od 19 hodin 

 

Zapsala: Jana Hejnová – Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 


