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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 3. 9. 2016
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gärtner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Markéta
Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Martin Šultys – Mravenec, Adam Zwettler – Áďa, Pavlína
Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma - Cvrček, Martin Frána – Vrána, Petr
Silbehorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma, Michal Pácal – Grizzly, Petr Veselý –
Pardál, Filip Engel – Výr, Ondřej Schmidt - Drobek
 Ostatní / hosté: Diana Neugebauerová – Didi

Nepřítomni:
 Omluveni:
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 11 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. Jmenovaní členové střediskové rady
Středisková rada jmenovala následující členy střediskové rady do funkcí:
- Hospodářka střediska:
Jindra Schmidtová – Wilma
- Tajemnice:
Jana Hejnová – Najča
- Organizační zpravodaj:
Michal Pácal – Grizzly
- Správkyně nášivek:
Diana Neugebauerová – Didi
Popis nově jmenované funkce správkyně nášivek:
- Zjišťovat, jaké vybavení k prodeji chybí (dochází) a zajišťovat objednávky
- Aktualizovat ceník (dle cen Liman sportu) a zajišťovat jeho dostupnost v kanceláři
- Před objednávkami dávat vědět členům střediska, že dojde k objednávce, aby měli všichni
možnost doplnit své požadavky
- Kdo z vedoucích v kanceláři zjistí, že některé zboží došlo, dá obratem Didi vědět, aby
zajistila doplnění

2. Termíny střediskových akcí
17. 9. 2016 – Krušnohorské šlápoty
8. – 9. 10. 2016 – Noční výsadek
15. 10. 2016 – Drakyáda

3. Rezervace kluboven
Umístěno na stejné adrese jako doposud, aktualizováno
Požadavky na rezervaci kluboven zapisovat do tabulky a zároveň poslat Čápovi e-mail, aby
rezervaci potvrdil
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4. Úklid kluboven
Čáp připravil tabulku pro nový skautský rok
Na základě požadavku doplní Čáp do tabulky kromě čísel týdnů rovněž data (v minulém roce
docházelo k omylům kvůli chybnému určení pořadí týdne)

5. Vedení 5. oddílu
Mravenec se stěhuje za prací k Příbrami, proto nemůže nadále vést 5. oddíl – navrhuje za sebe
jako náhradu Símu (Síma s návrhem souhlasí)
Boiler zaregistroval v uplynulém roce stížnosti rodičů na vedení Símy  Boiler s Čápem
nesouhlasí, aby Síma byla vedoucí oddílu
Družinu Jelenů povede Ďura s Marťanovou pomocí
Mravenec bude i nadále jezdit na víkendové akce
Členové střediskové rady si do příští rady nechají projít hlavou názor na vedení 5. oddílu – bude
řešeno na příští radě

6. Střediskové bodování
Boiler připraví novou tabulku střediskového bodování – do 25. září mu vedoucí družin pošlou
aktuální stavy
Bodování bude probíhat od října
Vyhodnocení bude připravovat Trpaslík

7. Tábor pro Broučky
Trpaslík přednesla žádost maminky Broučků, zda by Broučci po první třídě mohli jet na tábor –
žádost byla zamítnuta

8. Účetnictví
Wilma žádá, aby všichni na paragony zezadu psali, od koho a na co paragon je

9. Noční výsadek
Oficiální příjem přihlášek bude zahájen 17. září
Pro chomutovské je možnost se přihlašovat již nyní – vedoucí budou rovnou vybírat zálohy
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10. Nováčci
Najča upozornila na to, že dle odsouhlasené praxe časopis Nováček zdarma získají úplní nováčci,
kdežto přecházející do další věkové kategorie si ho musí platit – problém, že nově příchozí v jedné
družině mají jiné podmínky
Kail doplňuje, že u přecházejících je lepší potenciál pro to, že v družině zůstanou
Boiler namítá, že je příliš nákladné dávat zdarma Nováčka přecházejícím ve více věkových
kategoriích
Navrhované varianty:
- dávat zdarma všem
- nedávat zdarma nikomu
- na začátku každého roku hlasovat o tom, zda se budou daný rok Nováčci poskytovat zdarma
(dle aktuální finanční situace střediska)
Do příští rady si všichni promyslí svůj názor – bude projednáno na příští střediskové radě
Příští středisková rada se uskuteční ve čtvrtek 22. září od 19:15
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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