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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 16. 5. 2019 

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 Silbehorn – Zkoumák 

 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma 
 Ostatní / hosté:  

Nepřítomni: 
 Omluveni: Markéta Gärtnerová – Maky 
 Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 10, rada je usnášeníschopná. 

1. Zakončení skautského roku 
Slavnostní ukončení roku proběhne 27. 6. od 16:30 – je třeba dodržet zákaz vstupu psů 
Čáp objednal jako ceny knihy Skautská praxe 

2. Svojsíkův závod 
Z našeho střediska postupují do krajského kola, které se uskuteční v Bílině, Salamandři a Sojky 
Informace jsou na oficiálních stránkách závodu 

3. Střediskový zájezd 
Kapacita je naplněna, někteří účastníci ještě musí doplatit zbytek 
Vše je objednané a zajištěné 

4. Tábor 
Čáp včera uzavřel připomínky na jídelníček, nyní bude jídelníček zpracovávat 
Stavba tábora proběhne od 28. června – Čáp posílal odkaz, ke komu se nedostal, může oslovit 
Čápa 
Podmínkou návštěvy na táboře je účast na stavbě 
Před táborem je potřeba postavit 5 podsad, pravděpodobně 21. – 23. června, Boiler objedná 
dřevo – Čáp obešle lidi, kteří by se mohli zúčastnit 
Přihlášky jsou rozeslané, některé jsou už i vráceny a zaplaceny 
Postupně se ozývají děti, které se nechtějí zúčastnit, letos možná nebude naplněna kapacita 
tábora 
Roveři mladší 18 let, kteří pojedou na skautský tábor, platí celou částku, pokud budou celou dobu 
bez problémů pracovat u oddílů, polovina jim bude vrácena 

5. Střediskový sněm 
Pravděpodobně 31. srpna – Čáp pošle potřebné informace 

6. Střediskové akce 
Krušnohorské šlápoty bude organizovat Mravenec 
Boiler by rád předal organizaci Betlémského světla a Silvestrovského výšlapu 
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Betlémské světlo si pravděpodobně vezme na starosti Maky 
Zkoumák zorganizuje Silvestr 
Kail bude organizovat úklid 

7. Rodinné vandrování 
Zkoumák a Trpaslík ve spolupráci s obcí Kálek – 15. června – je potřeba 6 – 8 schopných 
skautských dětí 
Trpaslík prosí o transportér 
Děti budou chodit s rodiči, pokud někdo bude mít zájem, může Trpaslík rozdávat informační 
letáky 

8. Kindercamp 
Trpaslík poslala tabulku s informacemi 

9. Přestupy 
Pravděpodobně bude přestupovat cca 6 vlčat, Kail nemá kapacity je přijmout, nejspíš budou 
muset přejít k 5. oddílu 
Cvrček neví, jak bude od prosince kvůli rodinným důvodům stíhat vedení oddílu – rádci 
momentálně příliš nefungují – po prázdninách bude nutné řešit další fungování 5. oddílu 

 
Zapsala: Jana Hejnová – Najča  

Schválil: Jiří Gärtner – Čáp  

 


