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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 16. 1. 2019
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Václav Hejna –
Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma - Cvrček, Martin Frána –
Vrána, Petr Silbehorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma,
 Ostatní / hosté: Jiří Pelc – Ďura, Josef Sinkule – Medvěd, Silvie Fránová – Kožíšek

Nepřítomni:
 Omluveni: Markéta Gärtnerová – Maky, Adam Zwettler – Áďa,
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 8 z 10, rada je usnášeníschopná.

1. Registrace
Do 31. ledna musí být odvedena registrace na okres – vedoucí oddílu do neděle 27. ledna uzavřou
oddílovou registraci a pohlídají, aby u všech členů byly fotky, kontakty a zda všichni uvedení
v registraci budou skutečně chodit, resp. platit registraci
Čáp navrhuje, aby děti mladší 6 let, kteří nejsou aktivní Broučc a jejichž rodiče jsou ve středisku
registrovánu (tj. členové rodinného skautingu) při registraci platili pouze odvody do vyšších
organizačních jednotek, tj. 349,- Kč – Trpaslík zjistí, zda nemají malé děti nižší odvody –
v současnosti jsou v 11. oddílu registrování pouze rodiče
Podmínkou snížené sazby bude, že alespoň jeden rodič platí ve středisku plnou registraci; pokud
bude registrováno pouze dítě, platí plnou registraci
Návrh byl jednomyslně schválen

2. Vedení 5. oddílu
V 5. oddíle zústanou družiny Jeleni, Hadi a Uroboros
Vedoucím oddílu jmenován Cvrček, zástupce Ďura
R+R povedou Medvěd. Kutil a Upýr
Hady povede Kutil, Jeleny Koumák
Po prázdninách se provede nábor, aby byla nabrána družina vlčat

3. Stav záchodů
Čáp kontaktoval město ohledně nevyhovujících záchodů – město údajně posílá tabulku na správu
objektů ve správě města, loňský rok je uzavřen, Čáp vyplnil tabulku na letošní rok, tj. oprava
nejdříve v roce 2020
Zároveň Čáp upozornil zástupce města na prasklinu v klubovně 5. oddílu

4. Úklid kluboven
Čáp děkuje 3. oddílu za provedený úklid v klubovnách a garáži
Čáp apeluje na to, aby byl pravidelně prováděn a zapisován úklid
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5. Termíny táborů
Tábor R+R proběhne v termínu 6. -13. července
Skautský tábor v termínu 13. – 27. července
Tábor jirkovských skautů se uskuteční 27. července - 10. srpna
Kindercamp 10. – 16. srpna

6. Zakončení skautského roku
Zakončení skautského roku proběhne ve čtvrtek 27. června od 16:30

7. Vedoucí na táboře
Oddíloví vedoucí do příští střediskové rady zjistí, kdo z vedoucích povede na táboře kterou družinu
R+R mají zájem jet, mohou doplnit i stavy u družin

8. CTH
Pro skauty a skautky bude CTH připravovat Ďura
Vedoucí skautských družin do příští střediskové rady zjistí, kolik členů má zájem jet na tábor – Čáp
pak podle bodování odhadne, zda má smysl připravovat samostatnou hru pro skauty a skautky
Čáp poptává, zda je někdo ochotný připravit hru pro světlušky a vlčata – Vrána má nápad, je
případně ochoten ho realizovat
Dle zpětné vazby u světlušek a vlčat je zájem o společnou CTH

9. Bodování ve Žluté šestce
Ve žluté šestce nebylo doplněno bodování za prosinec a nikdo není schopen ho po odchodu Símy
doplnit – i v předchozích měsících neprobíhalo bodování šestky korektně
Byl schválen návrh, že ke konci prosince bude všem členům žluté šestky nastaven do bodování
celostřediskový průměr ke konci prosince

10. GDPR
Vedoucí musí hlídat, jaké souhlasy byly na přihlášce u jednotlivých členů zaškrtány – např. u
zelené šestky vlčat není u většiny členů povolení ke zveřejnění fotek na Facebooku

11. Příští středisková rada
Přesun na čtvrtek 21. března (v původním plánu bylo úterý 19.)

12. Okresní kolo SZ
Trpaslík zajistí vlastní závod, ale hledá někoho, kdo připraví symbolický rámec
Boiler osloví paní Rabasovou ohledně možnosti přespání v okolí Blatna

13. Chaos
1. března (pátek) pravděpodobně od 18 hodin
Bude nabídnuto do kraje – je zarezervovaná klubovna, aby zde účastníci mohli přespat – bude
zajištěno, aby klubovny byly vyklizeny včas před Kreativem
Bude potřeba hodně lidí na pomoc s organizací – Medvěd dá na střediskový zpravodaj tabulku
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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