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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 20. 4. 2016 

Přítomni: 

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

– Maky, Martin Šultys – Mravenec, Václav Hejna – Kail, Jana Hejnová – Najča, Simona Řimnáčová – 

Síma, Adam Zwettler – Áďa 

� Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma 

� Ostatní / hosté: Petr Silbehorn – Zkoumák, Martin Frána – Vrána, Antonín Bluma – Cvrček, Diana 

Neugebauerová – Didi, Adéla Lepeyová - Kašimaši 

Nepřítomni: 

� Omluveni: Pavlína Jakabová – Trpaslík, 

� Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 8 z 9, rada je usnášeníschopná. 

1. Sněm střediska 

Někomu přišly e-maily, že jsou delegáty sněmu – některé e-maily jsou ale rozeslány chybně – 

SkautIS rozesílá e-mail účastníkům posledního sněmu. 

Sněm bude 3. září 2016 ve 14 hod v klubovně 

Delegáty jsou všichni dospělí činovníci (tj. všichni členové střediska starší 18ti let, kteří mají nějakou 

funkci) 

Kandidátní komise stačí jednočlenná – zvolena Trpaslík – návrhy jí lze podávat ústně, písemně nebo 

přes SkautIS 

Členové si nechají projít hlavou počet volených členů rady – návrh, zda nezvednout počet na 5 

Po sněmu bychom mohli pokračovat neformálně v hospodě 

2. Tábor 

Voda je v pořádku 

Povolení tábora dnes odesláno – schválen na 3 roky 

Cena: 3 400,- Kč, pro sourozence každý 3 300,- Kč – jednomyslně schváleno 

R+R jedou v případě, že splní podmínku 50 % bodů nejlepšího bez ohledu na to, zda jsou nad nebo 

pod čarou – schváleno 

Nový koloběh přihlášek a plateb – Boiler informoval rodiče, nyní dostanou přihlášku e-mailem – 

vyplněnou ji vrátí pouze elektronicky Boilerovi 

Současně s podáním přihlášky zaplatí rodiče zálohu 1 500,- Kč (nejpozději 5 dní po podání přihlášky) 

– s výjimkou těch, kteří platí fakturou 

Platby ideálně bezhotovostně, v případě hotovosti pouze Boilerovi (Po 18 – 18:15), Čápovi (St 18 – 

18:15) nebo Wilmě (Čt 18 – 18:15) 

Boiler zítra zaktualizuje pořadí a umístí na Google, aby vedoucí měli přehled o účasti svých členů 

3. Dotace od města na činnost 

Schváleno 139 263,- Kč – podobná částka bude pravděpodobně celé volební období 
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4. Chomutovské slavnosti 

Stejný systém jako vždy 

Sobota 10 – 18 hodin, neděle 10 – 14 hodin 

V pátek je potřeba vše připravit – vedoucí, kteří mnohou, se sejdou v 17 hodin u klubovny 

V sobotu sraz v 8:30 v táboře, v 9:30 přijdou skauti a skautky, v 10 hodin světlušky (účast do 13), 

od 14 hodin vlčata 

Jídlo zajištěno v sobotu oběd a svačina, v neděli oběd – jen pro ty, kteří se budou účastnit celý den 

Odměny: 520 placek, diplomy 

6 stanovišť – bez symbolického rámce 

Účast v krojích 

Kail připraví věci do jednoho stanu (polovina retro, polovina moderní) 

5. Zájezd 

Plně obsazen – další zájemci už budou bráni jen jako náhradníci 

6. Rádcovský kurz 

Na podzim se pořádat okresní RK – je třeba zjistit zájem na jednotlivých střediscích 

Projevený zájem: Maky – cca 4, Mravenec 1, Kail pravděpodobně 1 

 

Zapsala: Jana Hejnová - Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 
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