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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 15. 11. 2018 

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

Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Martin Frána – Vrána, Petr 
Silbehorn – Zkoumák, Simona Řimnáčová – Síma, Adam Zwettler – Áďa 

 Členové rady s hlasem poradním:  
 Ostatní / hosté: Jindřiška Schmidtová - Wilma 

Nepřítomni: 
 Omluveni:  Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma - Cvrček 
 Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná. 

 

 

1. registrace pro rok 2019 
- pokud bude zaplacena do 12/ 2018 tak je cena 780Kč 
- pokud bude zaplacena do 1/2019 tak je cena 830Kč 
- pokud bude zaplacena od 2/2019 tak cena je 880Kč 
- platit se bude převodem, do poznámky uvést jméno dítěte 
- jednomyslně schváleno 

 

2. Vlkuláš – Info dodá Vrána 

 

3. GDPR – vůdci oddílu si ve SKAUTisu odškrtají souhlasy u všech svých členů (chtěl to udělat 
Čáp, ale nemá práva psát jakékoliv změny do oddílů) 
 

4. úklid kluboven a společných prostor (WC, kuchyňka, chodba) – tabulka dodána, vedení 
střediska žádá o dodržování úklidu. Po úklidu se, prosím, zapište do tabulky 
 

5. všichni vedoucí si zkontrolují aktuální údaje ve skautisu!!! Mělo to být do března a stále tam 
jsou neaktuální informace  
 
 

6. klubovna 5. oddílu 
 

- vypadá to tam stále jako na staveništi 
- dle vyjádření Símy bude klubovna uklizena v co nejkratším možném termínu 
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7. Betýlko  
- organizaci letošní akce přebírá Bo 

 

8. Bodování 
- vyplňujte včas 
- pokud potřebujete jakoukoliv změnu (přidat, ubrat osobu, schůzku, akci) – 

napište Boovi, Čápovi nebo Najče 

 

9. vedoucí střediska zároveň rozdal přítomným povinnosti vedoucího družiny a povinnosti 
vedoucího oddílu – které je nutné dodržovat ; vůdce oddílu předá tyto informace 
vedoucímu družiny 

 

10. různé: 
 

- Maky - prosí Símu a Kaila o dodání (nalepení na dveře) větších fotografií 
rozmístěného nábytku v klubovně (když děti uklízí po akci, tak neví, co kam a na 
fotografiích to je velmi malé) 

- Zkoumák – žádá, aby se skutečně začalo něco dělat s WC; Čáp napíše na město a 
uvidíme 

 

příští středisková rada se uskuteční 12. 12. 2018 (středa) v 19.15 v klubovně  

 
Zapsala: Pavlína Jakabová – Trpaslík 

Schválil: Jiří Gärtner - Čáp 

 


