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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 5. 10. 2017
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Václav Hejna –
Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Adam Zwettler – Áďa, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma Cvrček, Martin Frána – Vrána, Petr Silbehorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním:
 Ostatní / hosté: Tomáš Hnilička – Jerry,

Nepřítomni:
 Omluveni: Jindra Schmidtová – Wilma, Markéta Gärtnerová – Maky, Pavlína Jakabová – Trpaslík,
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. Poděkování
Čáp děkuje Símě za nákup věcí do koupelny
Čáp děkuje všem, kdo se zúčastnil stavby podsad – jsou hotové 3 podsady, chybí pouze vingle

2. Nováčci
Připomenutí loňského odsouhlasení vydávání nováčků: ve všech věkových kategoriích dostávají
nově příchozí (úplní nováčci i přecházející) Nováčka zdarma
Úplní nováčci ho obdrží po zaplacení registrace
V případě ztráty si každý dalšího Nováčka hradí sám
Další stezky si každý kupuje, zdarma je pouze Nováček

3. Intercamp a Oblátek
Dotaz, jestli středisko vypraví vlastní autobus na Intercamp nebo pojedeme s krajským
kontingentem
Síma navrhuje vypravit vlastní autobus – dle průzkumů má ze střediska zájem cca 40 lidí – tj.
autobus by se naplnil
Maximální cena 3 500,- Kč včetně zábavného parku, dopravy, ubytování a poplatku Intercampu
Autobus bude stát 48 tis. Kč
Termín: 17. – 21. května 2018
Do listopadu je nutné složit zálohu za ubytování
Boiler dává k zamyšlení otázku, zda má v tom případě smysl dělat Oblátek – naplní se jeho
kapacita, když většina starších pojede na Intercamp o pár týdnů později? Síma oponuje, že na
Oblátek jezdí hlavně mladší – návrh uzavřít přihlašování na Oblátek dříve než obvykle, aby bylo
jasné, jestli má smysl připravovat program

4. Krušnohorské Šlápoty
Stále nejsou vyúčtovány – Kail dodá vyúčtování co nejdříve
V kanceláři jsou stále kasy s penězi ze Šlápot vč. klíčů
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5. Registrace
Zatím nejsou schváleny odvody na okres, kraj ani ústředí
Odvody na okres určitě zůstanou ve výši 30,- Kč, na kraj pravděpodobně také
SRJ schvaluje registraci ve výši 750,- Kč při platbě do konce prosince, 800,- Kč při platbě v lednu a
850,- Kč při pozdější platbě s tím, že pokud budou navýšeny odvody na ústředí, bude registrace o
toto zvýšení rovněž navýšena – jednomyslně schváleno
Registrace pro nováčky přicházející v průběhu roku:
 nástup v průběhu ledna až března plný roční poplatek
 nástup od dubna do června
640,- Kč
 nástup v červenci a srpnu
440,- Kč
 nástup v září
310,- Kč
 nástup v říjnu až prosinci
240,- Kč

6. Klíče od kluboven
Čáp bude přidělávat klíče od kluboven tak, aby měl každý vedoucí družiny kompletní klíče od
všech kluboven
Všichni vedoucí oddílu napíší Čápovi, kdo klíče má a komu chybí
U Broučků začala pomáhat Lucka Fricová (maminka vlčete a Broučka), od ledna bude řádně
registrovaná ve středisku – za Broučky bude mít klíče ona

7. Noční výsadek
Vše je připraveno
Změna lokality – ubytování zajištěno v Jesenici
Vedoucí skupin dostali informaci s názvem skupiny a číslem autobusu, kterým pojedou

8. Podzimní prázdniny
Klubovny budou využity mosteckými skauty

9. Účast R+R starších 18 let na táboře
Cvrček se ptá, jestli R+R starší 18 let budou muset mít nějakou funkci nebo budou moct jet jako
účastníci s družinovým programem
Čáp zjistí zájem o práci v kuchyni – pokud bude dostatek lidí, mohou jet jako účastníci s klasickým
družinovým programem

10. Žaluzie do klubovny 3. oddílu
Do klubovny 3. oddílu se pořídí velké žaluzie mezi okna a místnost – tak, aby došlo k plnému
odstínění místnosti zejména kvůli projekci
Odhadované náklady cca 800,- Kč na jedno okno
Zkoumák a Kail prověří možnosti a žaluzie vyberou
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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