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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 10. 4. 2017
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Markéta
Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Adam Zwettler – Áďa, Jana Hejnová – Najča, Antonín
Bluma - Cvrček, Martin Frána – Vrána, Petr Silbehorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová - Wilma
 Ostatní / hosté: Diana Neugebauerová – Didi, Tomáš Hnilička – Jerry, Jiří Pelc – Ďura, Karel
Janeček – Kutil

Nepřítomni:
 Omluveni: Pavlína Jakabová – Trpaslík, Simona Řimnáčová - Síma
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. Poděkování
Čáp děkuje Zkoumákovi za Úklid Bezručáku a Cvrčkovi za Chaos
Zkoumák děkuje všem za účast na úklidu a prosí, aby všichni poslali fotky Boilerovi

2. Matrace na tábor
Schváleny v rozpočtu na letošní rok a objednány, přijdou příští týden
Do tábora se uskladní v klubovně 3. oddílu

3. Skautské průkazky
Vedoucí zkontrolují, jestli všichni, kdo měli dostat skautskou průkazku, ji skutečně dostali, pokud
ne, pošlou nejpozději do neděle 23. dubna informaci Čápovi, ten to zaurguje

4. Účast R+R na táboře
Netýká se jich bodování, ale musí mít minimálně 50 % bodů prvního – platí pro květnové bodování

5. Nové odborky
Ve střediskových podmínkách pro Tři orlí pera byly konkrétní odborky – z nových bude nutná
úroveň pro starší skauty
Čáp se podívá, jestli nebude vhodnější táborníka vyměnit za zálesáka
Kail žádá o nákup knihy nových odborek do každého oddílu – Kail objedná na středisko a Boilerovi
pošle fakturu; pokud odborky prodávají i v JUNu, pošle Kail informaci Didi, která je připojí
k celkovému nákupu

6. Úklid chodby a kuchyňky
Zkoumák se s Marťanem domluvil na garáži
V sobotu 15. dubna od 9 hodin proběhne odvoz polní kuchyně, podlážek a případně další věci
Následně se vystěhuje kuchyňka a nastěhuje zpátky tak, aby vznikl lepší prostor
Zkoumák dá vědět, jestli bude úklid pokračovat i v neděli
Ďura osloví i starší skauty ze své družiny
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7. Ivančena
Přihlášeno 21 lidí – 4 Veverky, 4 Lišky, 3 R+R, 10 Salamandrů – doprovod Kail a Cvrček – přihlášky uzavřeny
Maky řeší jízdenky a místenky a dále slevu 200,- Kč na cestu zpět
Cestou tam budou zařízeny místenky, zpět ne
Cesta zpět bude volena dle situace – celorepubliková síťová jízdenka není vázána konkrétním spojem
Jedná se o výjimečnou akci, v dalších letech již tak velké dotace na akce nebudou
Poveze se kámen za středisko a středisková vlajka
Vedoucí před odjezdem dohlédnou na to, že všichni budou mít kroje v reprezentativním stavu
Účastníci sepíší článek o akci do novin (vč. informace, že akce je podporována městem Chomutov)
Všichni budou mít mobil – při pochodu je možnost, že by se někdo ztratil

8. Registrace
Stále chybí platby: Adam Kazberuk, Filip Krátký (platil pouze 370,- Kč – ale neodevzdal poukázku,
je nutné doplatit 500,- Kč), Potápka, Natálie Bažantová

9. STS
V registraci je nutné platit 200,- Kč za každé číslo – chybějící platby: Kail, Didi (2x), Najča (za 2.
STS), Potápka (i za loňský rok)
Najča zařídí převod STS z okresu pod středisko

10. Tábor
Přihlášky budou fungovat stejně jako loni – Boiler rozešle přihlášky a bude je evidovat, vedoucí
budou pouze do tabulky zapisovat platby
Přihlášky budou rozšířeny o informaci o vších – Boiler se Símou před odjezdem provedou prohlídku
Boiler více zdůrazní informaci o povinném potvrzení od lékaře
Pán, který nám zdarma vozil batohy, již letos nemůže, protože nepodniká, ale je zaměstnanec –
Boiler osloví rodiče, jestli by někdo nemohl zdarma, případně pouze za naftu odvézt batohy na
tábor a z tábora
Boiler zjistil výsledky loňského tábora z účetnictví – dle propočtů jsme schopni ustát stejnou cenu
SRJ schvaluje zachování stejné ceny jako loni – jednomyslně schváleno
Vedoucí musí mít potvrzení, že mohou vést děti – dle Kaila je platnost prodloužena na 2 roky
Pracující v kuchyni musí mít zdravotní průkaz

11. Májovka
Ještě pár věcí ke hře nedoladěno – Čáp prosí, aby se na to všichni podívali
Aktuálně přihlášeno 45 dětí z Chomutova, 19 z Jirkova, 4 R+R z Děčína – tj. celkem 68 dětí
Čáp osloví vedoucí, kteří jedou, kvůli postavám ve hře
Doplatek se bude Boilerovi předávat na místě
Protože nejede Starej Housenka, je potřeba jednoho člověka, který pomůže Kaučukovi v kuchyni
(pravděpodobně Petr Veselý)

12. Lakrosky
Roveři budou dělat údržbu lakrosek – Cvrček nakoupí pásky na zpevnění (materiál proplatí
středisko) – do konce dubna

13. Úklidové potřeby
Je třeba nakoupit košťata – Maky nakoupí 3 košťata + zjistí, co dalšího je potřeba
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14. Nákup skautských potřeb
Maky předala Didi seznam věcí, které je třeba nakoupit v Limanu nebo JUN shopu
Kdo bude něco chtít, požadavky směřovat na Didi

15. Intercamp
Jedou Veverky a Lišky + několik roverů – doprovod Síma a Kašimaši

16. Chomutovské slavnosti
Didi bude zařizovat aktivity na místě – hledá se někdo, kdo se k ní přidá
Boiler s Čápem si vezmou na starosti přípravu aktivit – dojde k inovaci

17. Úklid
Kail navrhuje do měsíčního úklidu zahrnout i úklid odpadků v okolí schodiště a příchodové cesty –
Boiler zahrne do předpisu

18. Transportér
Cvrček žádá půjčení Transportéra na bitvu Pěti armád – řidič Mravenec (26. – 28. května
v Doksech) – schváleno
Vzhledem k tomu, že se jedná o skautskou akci, naftu hradí středisko

19. Stavba podsad
6. – 8. května proběhne v Chomutově stavba nových podsad na reprezentaci – Cvrček osloví i rovery

20. Štít
Cvrček vyrobil vývěsní štít s lilií – bude umístěn venku nad dveře

21. Okresní kolo SZ
20. května – pokud bude někdo ochotný pomoct na stanovištích, budou žatečtí rádi
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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