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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 9. 3. 2017 

Přítomni: 
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Václav Hejna – 

Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma - Cvrček, Petr Silbehorn – 
Zkoumák 

 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma, 
 Ostatní / hosté: Diana Neugebauerová – Didi, Jiří Pelc – Ďura, Tomáš Hnilička – Jerry   

Nepřítomni: 
 Omluveni: Pavlína Jakabová – Trpaslík, Adam Zwettler – Áďa, Markéta Gärtnerová – Maky, Martin 

Frána – Vrána, 
 Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 7 z 11, rada je usnášeníschopná. 

1. Plán činnosti 
Zatím neposlala pouze Trpaslík – dodá do pátku 
SZ bude pravděpodobně 20. května – problém je, že je to po termínu pro okresní kola, ale 
vyjednává se výjimka s pořadatelem krajského kola, protože tento termín je plánován již dlouho 

2. Chaos 
Zatím není v plánu činnosti, nejsou ani podrobnější informace 
Cvrček pošle zvadlo (už je hotové) a bude chtít zpětnou vazbu, protože se předpokládají 3 týmy 
minimálně po 5 lidech 
Cvrček připraví tabulku pro přihlašování 

3. Zdravotní kurz 
Vedoucí oddílu zjistí, kdo potřebuje nový / doškolovací zdravotnický kurz – Máša bude zařizovat o 
Červeného kříže – seznam poslat co nejdříve Čápovi 

4. Tabulka úklidu 
Chybí zápisy, že byl proveden úklid – Čáp bude kontrolovat 

5. Nástěnky 
Všechny jsou hotové – je třeba je pověsit 
Nejprve bude proveden úklid chodby – je třeba se nedříve dohodnout s Marťanem kvůli 
uskladnění podsad – cca za 3 týdny 

6. Střediskové auto 
Od Strikova strýce jsme získali Felicii (najeto 75 tis. km) 
Už je ve vlastnictví střediska, 26. března bude převezena do Chomutova 
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7. Ivančena 
R+R projevili zájem o účast, skauti z 5. oddílu zatím nezjištěno, skauti ze 3. oddílu se nevyjádřili 
Přibližná cena je 650, -Kč na 1 jízdu 
Jedná se o akci v souvislosti se svátkem Sv. Jiří – poprvé otevírání po rekonstrukci 
Čáp s Boilerem doporučují spíše udělat výlet v rámci vandru pro starší než takto na otočku 
Boiler s Čápem navrhují přispět 500,- Kč na osobu na cestu – jednomyslně schváleno 
Čáp zdůrazňuje, aby cesta na Ivančenu pro jednotlivce nebyla na úkor účasti na Májovce 
Maky zjistí podrobnosti k cestě 

8. Úklid Bezručáku 
Plakáty a rozpočet jsou hotovy, kontejner zajištěn 
V neděli Zkoumák osloví média 
Výr a Gízy budou topiči, Boiler odveze jednu skupinu na 3. mlýn 

9. Registrace 
Zatím nejlépe provedená v historii 

Dlužníci: Šimon Holub (Zkoumák řeší, maminka peníze údajně pošle, Boiler ji osloví znovu), 

Štěpán Malcovský (Boiler osloví), Adam Kazberuk (oodevzdána poukázka, chybí doplatek – Síma 

zajistí), Jan Nejezchleba (prý doplatí), Filip Krátký (Ďura zaurguje), Novotná Kristýna (vč. STS), Filip 

Stopka (došlo ke zmatkům, platba přislíbena) 

10. Májovka 
Přihlášeno 27 dětí + 4 z Děčína (14 – 15 let) 
Zatím je nahlášeno velmi málo dospělých  
Byli osloveni R+R, aby jeli také – pokud zde budou pomáhat, bude jim poplatek snížen na polovinu 
Jirkov a Žatec účast v současné době řeší na střediscích – počítají s tím, že zatím mají dostatek času 
Čáp prosí ty, kteří se podílejí na přípravě hry, aby se podívali na web a doplnili své nápady; pokud 
má ještě někdo zájem pomoct s přípravou hry, ozve se Čápovi 

11. Poznávačka rostlin 
Soutěž v poznávání rostlin proběhne 3. června 
Podrobnosti včetně odkazu na přihlašování jsou na střediskových stránkách 
Soutěž proběhne ve 3 kategoriích: do 11 let, 11 – 18 let, dospělí 
Připravuje Boiler s Mravencem 
Poznávání bude prováděno pokud možno ze živých rostlin 

12. Přestupy na táboře 
Ďura zjišťuje počty přestupujících: 
Skauti k roverům: z 5. oddílu 3, ze 3 oddílu 3 
Vlčata ke skautům: 5. oddíl nikdo, červená šestka pravděpodobně 7, zelená šestka 2 
Lišky budou přestupovat k roverům na začátku tábora, všichni ostatní na konci 
 

Zapsala: Jana Hejnová - Najča 

Schválil: Jiří Gärtner - Čáp 


