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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 19. 12. 2019

Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gärtner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Martin Šultys – 

Mravenec, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Adam Zwettler – Áďa, Petr Silberhorn 
– Zkoumák, Markéta Gärtnerová - Maky

 Členové rady s hlasem poradním: 
 Ostatní / hosté: Josef Sinkule - Medvěd

Nepřítomni:
 Omluveni:  Martin Frána – Vrána, Antonín Bluma – Cvrček, Jana Hejnová – Najča
 Neomluveni: 

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 8 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. šátky – vzhledem k nové řadě skautských šátků se SRJ rozhodla vytvořit vnitřní předpis 
nošení šátků – projednáme na příští SRJ 

2. SRJ odsouhlasila, že každý nováček (včetně nováčka při přechodu do vyšší věkové 
kategorie) získá Nováčka zdarma – jednomyslně schváleno

3. příští rok se Májovka neuskuteční
4. termíny táborů 3. – 11. července 2020 stavba

11. – 18. července tábor roverstva
18. 7. – 1. srpna střediskový tábor
1. 8. – 15. srpna tábor jirkovských skautů
15. – 21. srpna tábor Mrňousků
21. – 23. srpna bourání tábora

- intenzivně se hledají kuchaři a zdravotník

5. vedoucí zjistí u svých vedoucích zájem o případnou přednášku na téma „práce s dětmi 
s ADHD“ 

6. středisko nakoupilo nové židle (vlčata, skauti se pokusí je sestavit, v případě neúspěchu 
nastoupí roveři, případně bude svolána brigádka)

7. materiál na stoly již dorazil
8. nový botník – Šíro v lednu nakoupí materiál
9. konec kalendářního roku – pokud máte něco k proplacení, tak odevzdat co nejdříve

různé, diskuze

10. Betýlko – vše je připraveno
11. Štědroranní procházka – zda by nemohla být pro příští rok vyjmuta z bodování (přeci 

jenom to je akce, na kterou nemusí být děti pouštěni kvůli tradicím v rodině)

Příští SRJ proběhne 29. ledna 2020

sepsala: Pavlína Jakabová – Trpaslík
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp


