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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 29. 8. 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
 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma
 Ostatní / hosté: Petr Silbehorn – Zkoumák, Helena Kovácsová

Nepřítomni:
 Omluveni:
 Neomluveni: Adam Zwettler – Áďa, Simona Řimnáčová - Síma
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 7 z 9, rada je usnášeníschopná.

1. Akce v roce 2015/2016
5. 9. 2015:
12. 9. 2015:
10. – 11. 10. 2015:
17. 10. 2015:
18. 10. 2015:
5. 12. 2015:
23. 12. 2015:
23. 1. 2016:
5. 3. 2016:
9. 4. 2016:
22. – 24. 4- 2016:
21. – 22. 5. 2016:
9. – 23. 7. 2016:
6. – 14. 8. 2016:

nábor nových členů
Krušnohorské šlápoty
Noční výsadek
Drakiáda – uspořádá klub rodinného skautingu
Ukončení sezóny u Trpaslíků
Vlkuláš
Betýlko (středa)
Potlask v Bizonu (okresní akce) – požadavek na zajištění jiného vína
Kreativní sobota – pořádáno okresem
Úklid Bezručáku
Chomutovské slavnosti – předpokládaný termín
Zájezd (Hřensko, Česká Kamenice…) – zařídí Trpaslík
tábor
Geront Camp – podmínkou je minimálně 6 účastníků (pokud se neuskuteční
Geront Camp, bude bourání tábora prodlouženo do pondělí)

2. Budoucnost akcí pořádaných střediskem
Bylo diskutováno, zda nezrušit akce projektu Skauti občanům Chomutova pro nadměrnou zátěž
činovníků. Jednomyslně byly zachovány Noční výsadek a Úklid Bezručáku. Výsledek diskuze o
dalších akcích:
Krušnohorské šlápoty – bude zachováno, uvažována možnost samoobslužných kontrol od roku
2016
Betýlko – bude zachováno, navrženo zjednodušení (pouze podsada na náměstí od roku 2016)
Silvestrovský výšlap – bude zachován v plném rozsahu.

3. Akce na podzim 2016
17. 9. 2016:

Krušnohorské šlápoty
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Noční výsadek
Drakiáda
Betýlko (pátek)
Silvestrovský výšlap (Sobota)

4. Nábor
Mravenec připravil plakáty, budou vylepeny 30. srpna
Boiler domluví propagaci náboru na školách (Duhová cesta, Kadaňská, Heyrovského, Hornická,
Březenecká) – bude vytvořeno ideálně 5 dvojic z řad skautek, skautů, roverů a rangers, které
půjdou ve čtvrtek do 2. a 3. tříd, v 7:45 se budou hlásit v ředitelnách
Těm, kteří se budou účastnit náboru ve školách, Maky po zahájení skautského roku vysvětlí, co
bude jejich úkolem
Mravenec zajistí malé letáčky, které se budou rozdávat při náboru ve školách
Jsme schopni přijmout cca 10 světlušek a 10 vlčat
Nábor proběhne v Bezručově údolí, vlevo od cyklostezky před odbočkou modré turistické značky
Mravenec a Zkoumák v pondělí vysekají přidělený prostor
V pátek odpoledne proběhne stavba tábora (stožár, podsadové stany, bílý hangár, polní kuchyně)
a příprava stanovišť – sraz v 17 hodin u klubovny; následně bude Mravenec v táboře přespávat
Boiler rozdělí při srazu děti vedoucím, ti si je zapíšou do tabulky
Děti přivedeme do tábora, bude následovat nástup
Část skupin bude ráno obcházet stanoviště a po obědě pokladovou hru, část opačně
Čáp zajistí nákup surovin na buřtguláš dle počtu dětí
Je třeba zajistit skauty a skautky, aby pomohli vedoucím skupin
Disciplíny:
střelba z praku a vzduchovky
uzlování
rýžování zlata
hod lakroskou do tlamy Balúa
čichovka
kimovka
řezání dřeva
Odměny:
sešitek, letáček, placka (součást pokladu)

5. Rodinný skauting
Požadavek na založení klubu rodinného skautingu – rodiče s dětmi 0 – 5 let
Klub nebude mít pravidelné schůzky, ale občas bude jednorázově využívat klubovny
Jedná se o akce pro členy klubu, pořádání akcí pro veřejnost (např. Drakiáda) či účast na dalších
akcích pro veřejnost
Bude založen samostatný oddíl, vedoucí bude Trpaslík, další členové Šíro, Tejmlovi, Linhartovi,
Mejtovi
Trpaslík osloví Mývala s dotazem na odvody pro členy rodinného skautingu na ústředí
Dospělí i děti mohou být registrováni i jako nečlenové skautingu, podmínkou jsou minimálně 4
registrovaní dospělí členové
Registrace: dospělí budou platit plnou registraci, děti 100, Kč nad rámec odvodů do vyšších OJ
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Děti z rodinného skautingu budou přijímáni do Broučků přednostně

6. Půjčování stanů
Začátkem září bude vyhlášena brigáda na kompletaci stanů
Stany budou umístěny v uzamčené skleněné bedně ve skladu – výdej Boiler, Čáp, Výr – při
převzetí proběhne kontrola
Cena půjčovného pro soukromé účely: 10,- Kč/den pro členy střediska, 20,- Kč/den pro nečleny (v
případě dlouhodobé výpůjčky je možné domluvit individuální podmínky)
Pro oddílové potřeby budou stany půjčovány zdarma, ale oproti složení kauce ve výši délky
zapůjčení stanu (např. pá – neděle 30.- Kč). V případě vrácení nepoškozeného stanu se kauce
vrací, v případě poškození propadá. Boiler vypracuje k této věci vnitřní písemné rozhodnutí – do
15.9.2015, které bude obecně k dispozici.

7. Kancelář
Vzhledem k tomu, že v kanceláři jsou peníze a věci na prodej, bude se zamykat
Klíče budou mít všichni vedoucí a rádci, kteří samostatně vedou družinu

8. Matrace na táboře
Řada matrací je již ve špatném stavu, na některé postele chybí úplně
Nejlevnější matrace nabízí Jysk – 800,- Kč/ks
Na většině matrací stačí vyměnit povlaky – od 300,- Kč/ks
Boiler má možnost sehnat molitan na matrace za výrobní cenu
V současné době je potřeba obnovit cca ½ matrací

9. Cíle oddílů
Čáp vypracoval šablony na cíle oddílů – předáno oddílovým vedoucím

10. Různé
Trpaslík bude informovat o různých mimostřediskových akcích pro vedoucí a rádce
Je třeba hledat nové lidi do vedení družin
Je třeba pořídit štafle a vodováhu na tábor
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.
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