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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE  9. 6. 2015 

Přítomni: 

� Členové rady s hlasem rozhodujícím: Zbyněk Nejezchleba – Bo, Jiří Gartner – Čáp, Markéta 

Blumová – Maky, Martin Šultys – Mravenec, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Jana 

Hejnová – Najča, Adam Zwettler – Áďa, Simona Řimnáčová - Síma 

� Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma 

� Ostatní / hosté: Petr Silbehorn – Zkoumák, Adéla Lepeyová – Kašimaši, Klára Kolářová - Pomněnka  

Nepřítomni: 

� Omluveni:  

� Neomluveni: Michal Pácal - Grizzly 

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 9, rada je usnášeníschopná. 

1. Dotace od města 

17 000 na projekt Skauti občanům Chomutova 

90 000 na činnost – nejvíc, co jsme od města dostali 

Peníze dostaneme až začátkem července (kvůli změně názvu) 

2. Impregnace stanů 

Proběhla v sobotu – naimpregnováno 34 ks 

Nepoužitelné stany byly vyřazeny 

Část plachet je uskladněno na táboře 

3. Akce potřebné v klubovně 

Natřít a opravit konstrukci na lovečák  

Připravit fávo na technickou 

Rozpárat vyřazené stany na plachty (na latríny, sprchu apod.) 

V sobotu 13. června od 10 hodin se uskuteční brigáda 

4. Ukončení skautského roku 

Maky pozve rodiče do nových kluboven 

Slavnostní nástup se střediskovou vlajkou 

Návrh na pozvání vedení města – zamítnuto 

5. Bodování 

Bude vyhodnoceno ke konci května 

1. místo za každou kategorii 

Maky zajistí ceny – do 200,- Kč na osobu 

6. Nové stany 

Boilerák a Lovečák – budou hotové cca 1. týden tábora 
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7. Tábor 

Přihlášky zakládat do desek – zacvakávat! 

Stav dětí na tábor bude Boiler připravovat dle googlovské tabulky, stav 22. června – do té doby 

vedoucí družin zapíší všechny přihlášky 

Pravděpodobně pojede 47 dětí (24 starších, 23 mladších), 10 dospělých 

Před odjezdem na stavbu tábora zaslat Čápovi rozdělení do stanů (protože starší si stany staví 

sami) 

Vedoucí tábora bude Čáp, zástupce Mravenec, zdravotník Síma, hospodář Mravenec 

Středisková rada jednomyslně schválila hlášenku tábora 

Rádkyně budou platit celou částku tábora – v případě bezproblémové aktivní činnosti jim bude 

polovina vrácena 

Oheň bude v sobotu večer 

Očkování – je třeba, aby děti měly všechna povinná očkování – Boiler rozešle rodičům informace 

8. Stavba tábora 

Aktuálně přihlášeno 18 lidí; Kail zjistí, jestli pojede někdo ze Salamandrů 

Na 1. víkend bude společná strava, kterou bude hradit středisko – Boiler se nabízí, že bude vařit 

9. Akce 

28. – 30. srpna v Zásadě u Kadaně setkání činovníků – kvůli dotaci prezentováno jako školení; 

320,- Kč na osobu, vedoucí družin 200,- Kč; je možné vzít rodinné příslušníky 

5. září – nábor – naplánujeme koncem prázdnin 

12. září – Krušnohorské šlápoty – přesun kvůli Marťanově svatbě 

Změna v organizaci akcí: Síma si vezme na starosti Betýlko, Kail Krušnohorské šlápoty – předají si 

informace 

10. Celotáborová hra 

Čáp shání zámky s číselným kódem – kdo může zapůjčit, ozve se Čápovi nebo Mravencovi 

Síma shání dalekohledy 

11. Chodba 

Do ukončení roku je třeba chodbu vyklidit 

 

Zapsala: Jana Hejnová - Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 


