Junák – český skaut,
středisko Český lev Chomutov, z.s.
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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ

RADY ZE DNE

Evid. č. jednotky:

422.01

Kontaktní e-mail: capirochta@post.cz

8. 12. 2016

Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gärtner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Markéta
Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Adam Zwettler – Áďa, Jana
Hejnová – Najča, Martin Frána – Vrána, Petr Silberhorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním:
 Ostatní / hosté:

Nepřítomni:
 Omluveni: Pavlína Jakabová – Trpaslík, Antonín Bluma – Cvrček
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. Weby oddílů
Čáp zkontroloval
S Maky již mluvil
U 5. oddílu našel nesrovnalost (někde je uveden jako vedoucí družiny Ďura, někde Mravenec)
Salamandři – informace, že je možné vedoucího družiny kontaktovat na e-mailu nebo na
telefonu, telefon není uveden
Střediskové stránky – mezi členy SRJ je Mravenec

2. Krušnohorské šlápoty
Stále ještě není vyúčtováno – Kail odevzdal podklady, ale nevyplnil tabulku na webu
Kail bude kontaktovat Wilmu, aby mu podklady vrátila nebo to doplnila webovou tabulku
(důležité jako podklad pro rozpočet v dalších letech)

3. Pořádání akcí
Čáp posílal e-mailem nový předpis pro pořádání skautských akcí
Důvod vzniku: roveři se rozhodli pořádat akce, ale neznali pravidla, proto se Čáp s Boilerem
rozhodli sepsat zaběhlá pravidla – mohou si udělat výlet na vlastní triko, ale v tom případě ho
nesmí prezentovat jako skautskou akci
Čáp ještě promyslí, jaké podmínky budou pro využití klubovny v případě, že se bude jednat o akci
bez přespání
Vedoucí uvedený jako vedoucí akce plně přebírá zodpovědnost za účastníky

4. Revize střediska
Odeslána na ústředí, odkud potvrdili doručení a informovali, že se pokusí to co nejdříve zpracovat
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5. Vlkuláš
Čáp děkuje Maky i všem vedoucím, kteří pomohli s přípravou a realizací
Komunikace ze strany školy byla příjemná
Příští rok bude akci pořádat Vrána
Vyplatilo se vybírat peníze až na konci a vstupné dát jako dobrovolné – vybralo se 1 800,- Kč

6. Voda na záchodě
Čáp děkuje Zkoumákovi za opravu vody na záchodě

7. Krajský sněm
Předsedou kraje je Ali (Roudnice), jeho zástupce Důče
Najča je členkou KRJ, bude mít na starosti rozdělování dotací

8. Svícení
Ve středu pravidelně někdo nechává rozsvíceno v předsíni – nejdéle zde jsou roveři

9. Transportér
Po dojetí je nutné vypnout rádio, nestačí vypnout zapalování – rádio se automaticky nevypne a
vybíjí baterii

10. Štědroranní procházka
Organizuje Čáp – zvadlo je již na stránkách – vedoucí rozešlou e-mailem, dále bude umístěno
v klubovnách
Vedoucí upozorní děti na to, že je možné dávat si navzájem dárky
Návrh na příští rok: každý by přinesl dárek a následně by se losovalo, kdo jaký dárek dostane
Junžíšek bude Zkoumák, máme i 2 soby

11. Betýlko
Síma již má vše připraveno – o víkendu bude kompletovat podsadu
Informace v médiích již je, plakáty budou vyvěšeny v neděli
Letos bude vše prodlouženo o hodinu – končí v 19 hodin
Autobus bude mít na starosti 1. oddíl (Pomněnka a Kašimaši)
3. oddíl + roveři budou u klubovny (Kail, roveři bez Cvrčka)
Skauti z 5. oddílu s Ďurou, Símou a Jackem budou na náměstí
Lidí na stanovištích je dostatek
Účastníci budou mít šátky přes bundu
Betlémy budou vystaveny u klubovny
Je třeba mít bohatou fotodokumentaci (jedna z podmínek dotace)
Vlčata, světlušky a Broučci si budou chodit pouze individuálně
Je potřeba minimálně 6 lidí, kteří budou hlídat světýlko – vlak letos přijede již 17. Prosince
Přes víkend Síma pošle tabulku s rozpisy
Síma vyzkouší petrolejky – hodně jich teče – Boiler zkusí vadné spravit
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12. Silvestrovký výšlap
Tabulka bude rozeslána o víkendu
Letos budou vedoucí přespávat v hangáru přímo na Kočičáku – vytápěný, spát se bude na
postelích umístěných na paletách (v 8 budíček, budou pracovat)
Letos bude od 10 do 15
27. prosince odpoledne se budou v klubovně dělat utopenci – Boiler ještě pošle informaci

13. Zamykání
Je třeba zamykat dveře do skladu a do kanceláře a zavírat okna – Boiler několikrát narazil na
otevřená okna a nezamčené dveře

14. Kontakty
Chybí dodat e-maily na otce Kuby Spišjaka a rodiče Terezky Vrané

15. Klubovna 1. oddílu
Již mají věšák – Maky děkuje Zkoumákovi za přidělání
Rovněž pořízeny koše – zbyla navíc modrá popelnice, kterou Maky nabízí k dispozici – převezme si
3. oddíl

16. Bodování
Mikulášská a Betýlko budou brány jako střediskové akce

17. Žirafa
Zvadlo přišlo všem vedoucím od Krtečka
Pro rádce 13. – 17 let
Je třeba se přihlásit do 20. prosince
Maky předala vedoucím pozvánky, aby to rádcům předali

18. Intercamp
31. 5. – 5. 6. v Německu
Maky za Chomutov přihlásila 12 lidí – původně plánováno pro 1. oddíl, nyní se ale holky odhlašují,
proto nabízí i ostatním oddílům
Podmínkou jsou skauti ve věku 11 – 17 let
Během týdne dá Maky vědět, kolik má volných míst
Maky se nemůže zúčastnit, proto oslovila Símu a Kašimaši – zatím není jisté, jestli pojedou

19. Registrace
Mohou vybírat všichni vedoucí, dávat do malé kasy – Boiler a Čáp budou hotovost průběžně
odebírat
Zatím zaplaceno 9 tis. přes konto

20. Lékárna
Síma potřebuje, aby se o víkendu přidělala lékárnička – v neděli v 10 hodin se Zkoumákem
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21. Odborky
Vycházejí nové odborky – Maky žádá Boilera o vytištění – 4x do 1. oddílu
3. oddíl již s nimi pracuje
Podmínky na 3 orlí pera pro středisko platí stávající

22. Družinové vlajky
Kail žádá o zjištění stavů družinových vlajek
Jednotlivé družiny, které potřebují vlajku, pošlou Kailovi představu, jak by vlajka měla vypadat
(ideálně s jednoduchým grafickým návrhem) – Kail osloví několik firem kvůli kalkulaci

23. Středisková trička
Maky navrhuje nakoupit nejfrekventovanější velikosti, aby byly skladem – po novém roce je
ochotna nákup zařídit
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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