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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 20. 12. 2018
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Václav Hejna –
Kail, Adam Zwettler – Áďa, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma Cvrček, Martin Frána – Vrána, Petr Silberhorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma
 Ostatní / hosté: Jiří Pelc – Ďura, Karel Janeček – Kutil

Nepřítomni:
 Omluveni: Markéta Gärtnerová – Maky,
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 10, rada je usnášeníschopná.

1. Okresní kolo SZ
Pořádá naše středisko
Je potřeba, aby se někdo ujal pořádání a organizace
Termín: o víkendu 3. – 5. května
Krajské kolo bude pravděpodobně 14. – 16. 6.

2. Tábor
Čekáme, až se roveři vyjádří k tomu, kdy preferují uspořádat roverský tábor – podle toho bude
stanoven termín skautského tábora
Na Frančině Huti proběhnou následující tábory: 1 týden R+R, 1 týden Kindercamp, 2 týdny
chomutovský skautský tábor, 2 týdny jirkovský tábor
Termín bude buď stejný, nebo o týden posunutý oproti minulému roku
Maximální počet dospělých 17 (vč. roverů působících u oddílů)
Kail popřemýšlí, jestli nebude chtít pro své skauty teepee

3. Rádcovské setkání
5. ledna 9 – 13 hodin

4. Hotovost
Zvažována alternativa, že v klubovně se nebude disponovat penězi, veškerá hotovost se bude
vyúčtovávat s hospodářkou
Bude domluven způsob proplácení účtů, případně další alternativy – po domluvě dá Čáp vědět,
jak to bude fungovat

5. Betýlko
Cvrček a R+R si vezmou na starosti stan u klubovny
Sraz v sobotu 22. 12. v 17 hodin – příprava věcí
Autobus zajistí Kail nebo Vrána – domluví se mezi sebou – sraz v 15:40 u DP u hlavní brány

6. Silvestr
Zatím je málo organizátorů – Boiler prosí Cvrčka, aby požádal o účast rovery
Statutární zástupci: Ing. Bc. Jiří Gärtner – vůdce střediska, Husova 68, 430 03 Chomutov, tel. 608 226 822, mail: capirochta@post.cz
Zbyněk Nejezchleba – zástupce vůdce střediska, Kostnická 89, 430 03 Chomutov, tel. 777 900 813

Junák – český skaut,
středisko Český lev Chomutov, z.s.
Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov
IČ: 46787721

DIČ: CZ46787721

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú.: 2400959180/2010

Evid. č. jednotky:

Kontaktní e-mail: capirochta@post.cz

422.01

Lidé se napíšou do tabulky

7. Štědroranní
Junžíšek bude Marťan
Proběhne stejně jako v minulých letech, pouze možná budeme zdobit jiný strom

8. Střediskové akce
Je třeba doplnit do tabulky vyúčtování všech akcí, aby bylo vše v pořádku kvůli vyúčtování dotací

9. Střediskový kalendář
Jsou v něm zapsány všechny střediskové akce i úklidy
Kdo nemá nasdílen střediskový kalendář a chce ho, pošle Čápovi google e-mail a Čáp nasdílí

10. Vedení 5. Oddílu
Ke včerejšímu dni ukončila Síma činnost ve středisku
Cvrček by rád založil samostatný roverský kmen
Bez R+R by 5.oddíl zahrnoval 5 vlčat + 11 skautů
Vlčata vede Chechta – Zkoumák momentálně zajišťuje dospělý dozor
Červená a žlutá šestka vlčat se sloučí – Chechta bude fungovat jako rádkyně – je třeba sjednotit
čas schůzek – Čáp s Boilerem kontaktují rodiče vlčat 5. oddílu, jestli nebude problém s posunutím
Čáp navrhuje přechod skautů a vlčat pod 3. oddíl, 5 oddíl by zůstal jen jako roverský
Kail si nechává čas na rozmyšlenou, zda je ochoten si převzít vlčata a skauty do 3. oddílu
Čáp je ochoten převzít vedení 5. oddílu, ale jen dočasně
Ďura odmítá přejít pod 3. oddíl
Do příští střediskové rady si všichni promyslí stanovisko, bude dořešeno další fungování

11. Celotáborová hra
Ďura má návrh na téma – sepíše základ a pošle návrh všem
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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