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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 4. 9. 2017 

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

Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Adam Zwettler – Áďa, Pavlína 
Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma - Cvrček, Martin Frána – Vrána, Petr 
Silbehorn – Zkoumák 

 Členové rady s hlasem poradním:  
 Ostatní / hosté: Diana Neugebauerová – Didi, Adéla Lepeyová – Kašimaši, Tomáš Hnilička – Jerry, 

Karel Janeček – Kutil, Silva Fránová – Kožíšek  

Nepřítomni: 
 Omluveni:  
 Neomluveni:  

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

1. Schůzky ve skautském roce 2017/2018 
Všichni aktualizují na oddílových stránkách časy schůzek 
1. oddíl: 

Broučci .................... pí Fricová a Anežka ............ pondělí 16:30 – 18:00 
Zelená šestka .......... Kašimaši ............................. úterý 16:30 – 18:00 
Modrá šestka .......... Paštika ............................... středa nebo čtvrtek 16:00 – 18:00 
Mladší skautky (zatím nemají jméno) ................. čtvrtek 16:00 – 18:00 
Veverky ................... Kašimaši ............................. pondělí 17:00 – 19:00 

3. oddíl  
Červená šestka ........ Zkoumák a Najča  .............. pondělí 16:30 – 18:30 
Zelená šestka .......... Vrána a Jerry  ..................... úterý 16:15 – 18:15 
Salamandři  ............. Kail ..................................... čtvrtek 17:05 – 19:05 

5. oddíl  
Jeleni ....................... Kutil ................................... středa 17:00 – 19:00 
Hadi ......................... Ďura ................................... pondělí 17:00 – 19:00 
Žlutá šestka ............. Síma  .................................. středa 16:30 – 18:00 
Roveři zatím neví 

2. Celoroční hra 
Roveři připravují celoroční hru pro skauty a skautky 
Hrají i mladší R+ R, kteří vedou družiny 

3. Vybavení 
Bude se pořizovat nový hangár na jídelnu 
Starý hangár byl zničen 
Koupilo se 5 nových stanů (gemy) – staré se již rozpadaly – půjčování bude stejné jako dosud 
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4. Skupina na Facebooku 
Čáp na Facebooku zřídil uzavřenou skupinu Střediskový zpravodaj – jedná se o skupinu pro 
informace o střediskových akcích – zejména brigády a akce, na které je potřeba pomoc ostatních, 
zároveň jsou zde sdíleny fotky z akcí 
Všichni, kdo mají fotky z táborů a dalších akcí a jsou ochotni je sdílet, je dají na střediskový disk 

5. Úklid a půjčování kluboven 
Čáp poslal vedoucím oddílu novou tabulku na úklid kluboven 
Úklid bude probíhat stejně, pouze Čáp bude důkladněji kontrolovat; rozpis začíná příští týden 
Tento týden všichni uklidí své klubovny kvůli náboru 
Najča zjišťuje, kdo všechno bude využívat klubovnu 3. oddílu kvůli plánu úklidu klubovny – ve 
středu bude klubovna využívána 5. oddílem (střídání družin) – do plánu úklidu 3. oddílu bude 
zahrnut 5. oddíl – Síma zajistí, aby příslušná družina prováděla úklid v týdnech, kdy připadne úklid 
na 5. oddíl 
Byla vytvořena nová tabulka půjčování kluboven – odkaz je stejný jako vloni 
Kdo zarezervuje klubovnu, pošle Čápovi e-mail, aby to potvrdil 
Přednost mají skautské akce 

6. Střediskový kalendář 
Je plně funkční – všichni zviditelní svoje oddílové / družinové kalendáře 
Cílem je, aby vedení střediska mělo informace o všech akcích – zejména v případě, kdy se rodiče 
ptají na akce 
Vedoucí budou hlásit i akce, které budou pořádat o prázdninách 

7. Střediskové akce 
Vlkuláš – 2. prosince – Vrána (Čáp pravděpodobně tento termín nebude moci, budeme hledat 
nového Vlkuláše) – dobrá prezentace, máme zájem pokračovat 
Betýlko – 23. prosince – Síma – letos vynecháme jirkovské středisko a grafika (Marcel Vrbas) 
Štědroranní procházka – 24. prosince – Čáp  
Silvestrovský výšlap na Kočičák –31. prosince – Boiler 
Úklid Bezručáku – 7. dubna – Zkoumák 
Oblátek – Čáp upřesní datum podle toho, jak bude mít volno 
Chomutovské slavnosti – zatím neznáme termín, pravděpodobně zase duben – po loňském 
úspěchu určitě máme zájem se účastnit – Najča + Zkoumák 
Krušnohorské šlápoty – 15. 9. 2018 – Kail do příští rady sdělí, jestli bude i nadále pořádat 
Noční výsadek – 6. – 7. 10. 2018 – Boiler s Čápem 

8. KRJ 
17. září se bude v našich klubovnách konat KRJ 
Je třeba zajistit oběd (teplé jídlo, není stanoveno jaké) + něco sladkého na stůl na dopoledne 
Dále nealko pití (minerálka) a kávu + čaj 
Jerry navrhuje, aby R+R přespali po Šlápotách v klubovně a následně zajistili servis 
Náklady hradí KRJ – fakturu tentokrát pošle přímo středisko (minule posílal okres, ale byla zaslána 
příliš pozdě, aby mohla být zahrnuta do účetnictví kraje) – je třeba co nejdříve po ukončení akce 

9. Správa nášivek 
I nadále Didi – zkontroluje stav a zajistí doplnění 
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10. Stavba podsad 
Během září/října je potřeba vyrobit alespoň jednu podsadu, aby byla k dispozici na Betýlko, lépe všechny 
Čáp zaurguje Šíra na vingle 
28. září, pokračovat se bude o následujícím víkendu 

11. Nábor 
V neděli 10. září 
Je potřeba děti, které zajdou do škol – čtvrtek cca od 9 hodin (nejprve do 2. tříd, poté 3. a 4. třídy) 
- dětem budou dodány omluvenky 
Kvůli náboru ve třídách bylo osloveno 5 základních škol – oficiálně se ozvala pouze Heyrovského 
škola, ale ostatní školy o nás údajně ví a počítají s tím 
Vrána zítra dopoledne zavolá a zjistí, jestli nám poskytnou čas ve třídách 
V každé třídě cca 10 min – povědět něco o skautingu, jednoduchá hra, rozdat kartičky a pozvat na 
nedělní nábor 
Kail s Maky zajistí potřebný počet skautů a skautek do škol 
Kail se s těmi, kdo půjdou, sejde, aby jim dal pokyny a předal lístečky 
V neděli sraz v 8 hodin: příprava stanovišť a dne otevřených kluboven – výstava (stezky, kroje 
apod. s vysvětlivkami), v klubovně 5. oddílu promítací místnost (2 projektory – videa a fotky) 
V 9 hodin začne vlastní nábor a otevření kluboven: registrace dětí a předání vedoucím – Maky 
upozorňuje zjistit kromě jména, věku a kontaktů i zdravotní stav (hlavně alergie) 
Jednoduchý program si připraví sami vedoucí – jako na schůzku (včetně prohlídky klubovny) 
Kašimaši zajistí, aby přihlášené Veverky měli adekvátní program 
Zároveň budou samoobslužné stanoviště – bude to obsluhované vedoucím, který bude mít děti 
na starosti (lakros, křesadlo apod.) 
V každé místnosti musí být dozor 
Stravu nezajišťujeme – mají mít vlastní svačinu 
Ve 12 hodin ukončení – dostanou propagační předměty 
Veškeré informace jsou v tabulce, kterou Kail rozeslal – všichni, kteří můžou zúčastnit, se zapíšou 
1. oddíl může přijmout max. 8 holek, 5. oddíl 2 vlčata, 3. oddíl cca 12 vlčat 
Na konci se zkusit zeptat, kdo má zájem přijít 

12. Klubovna 1. oddílu 
Nově navoskovaná, Maky žádá, aby se všichni přezouvali 

13. Krušnohorské šlápoty 
Boiler vyznačí trasu – značí se pouze část nejdelší trasy – zbytek jde po turistických značkách 
Ve středu 13. září je třeba připravit věci k pochodu – kdo může pomoct, sraz v 18 hodin 
v klubovně  
Harmonogram je v tabulce, kterou Kail rozeslal 
Kontrola je pouze 1, a to na Červeném Hrádku u rybníka – týká se jen 2 nejdelších tras (nejkratší 
trasa bez stanoviště) 
Polévku vaří Jirkováci 
Kail žádá, aby se hlásili lidi do tabulky – zatím je stále málo organizátorů 
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14. Noční výsadek 
7. – 8. října 
Předběžná cena 170,- Kč – 17. září zjistíme, jestli dostaneme dotaci – pak bude stanovena 
konečná cena 
Oficiální přihlašování od 18. září 
Za Chomutov pošlou vedoucí družin Boilerovi klasickou přihlášku do 16. září – od všech 
přihlášených bude vyžadována záloha ve výši 100,- Kč 
3 autobusy – tj. max. 150 lidí 

15. Střediskové rady 
Čtvrtky od 19:15 
5. října 
23. listopadu 
21. prosince 
18. ledna 
15. března 
12. dubna (pokud se posunou slavnosti, můžeme přesunout) 
17. května 
14. června 

 
Zapsala: Jana Hejnová - Najča 

Schválil: Jiří Gärtner - Čáp 

 


