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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 28. 3. 2019
Přítomni:
▪ Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gärtner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Markéta
Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Martin Frána – Vrána, Petr
Silbehorn – Zkoumák, Adam Zwettler – Áďa, Antonín Bluma - Cvrček
▪ Členové rady s hlasem poradním:
▪ Ostatní / hosté:Silvie Fránová - Kožíšek

Nepřítomni:
▪ Omluveni:Jana Hejnová – Najča
▪ Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 10, rada je usnášeníschopná.

1. rekonstrukce wc
- žádost je sepsána vč. výkresu od architekta z města
- možná bude i sprchový kout, město žádá spoluúčast střediska – 10 000Kč →
jednomyslně schváleno
2. smlouva na užívání školního hřiště ZŠ Duhová cesta
- se školou komunikuje Čáp
- v brzké době bude vstup na hřiště zakázán, kvůli osázení novým trávníkem.
Hřiště bude označeno cedulemi zákaz vstupu.
- Mrňouskové mohou využívat dětské herní prvky pouze v době, kdy není
využívání školou
3. tábor
-

cena tábora stanovena na 3 400Kč, roverského tábora 1 450Kč, tábora Mrňousků
800Kč/ děti 450Kč
vůdce sk.tábora – Čáp/ zástupce Vrána
vůdce RaR tábora – Cvrček/ zástupce Mravenec nebo Medvěd
SRJ schválila výjimku na vůdce roverského tábora Cvrčka – vůdce bez VZ
odběr vody – výsledky OK
vedoucí na skautský tábor k družinám

1. oddíl: Veverky – Upýr, Sojky – Šaman, světlušky – 2družiny – 1. týden Lucka a Pomněnka, 2. týden
Paštika a Smíša
3. oddíl: Vrána a Kožíšek – vlčata; Salamandři (cca 11 skautů) - Kail vyřeší
5. oddíl: skauti – Kutil, Koumák, případně Ďura
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4. stany pro oddíly – byly volně k dispozici v kanceláři, nicméně jsou ve špatném stavu, takže
1., 3., a 5. oddíl dostanou 2 stany k dispozici (budou je mít pro svou potřebu, pod svou
zodpovědností)

5. úklid Bezručova údolí – Zkoumák
-

vše připraveno, zařízeno, ohniště bude obsluhovat Grizzly, Mravenec,
transportér Boiler, Zkoumák zajistí buřty ☺

6. střediskový zájezd – Trpaslík, Mravenec
- přihlášky online, platby na střediskový účet
- na zájezdě nebudou přítomni žádní psi

7. Svojsíkův závod – Trpaslík
- průběžně se připravuje
- platby za účastníka/ servis/ doprovod hlídky na okresní účet
- zvadlo rozesláno

8. kniha jízd
- každý, kdo bude řídit transportér nebo felicii, se zapíše do knihy jízd, hlavně
odkud - kam.

9. připomínky
- po každé akci UKLÍZEJTE ledničku a kuchyňku
- po pondělní schůzce byla otevřená klubovna 3. oddílu + rozsvícená kuchyňka →
kontrolujte po sobě a pokud odcházíte z klubovny jako poslední, tak zkontrolujte
všechno, včetně spláchnutých wc
- registrace – neplatiči osloveni Boilerem
- pokud nakupujete přes e-shopy, používejte GIVT
- hledá se nový organizátor akcí: Betlémský autobus, Silvestrovský výšlap.
- Chomutov s námi nepočítá na Chomutovské slavnosti 2019
- Maky žádá o důkladný úklid ve vypůjčených klubovnách
- Maky děkuje Boilerovi za zakoupené čisticí prostředky
- výstava k 30 letům obnovy skautingu v Chomutově – přemýšlejme nad místem,
formou, jaro 2020
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Další středisková rada se uskuteční v úterý 23. 4. 2019 v 19.15hodin
Zapsala: Pavlína Jakabová – Trpaslík
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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