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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 29. 1. 2020 

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

Mravenec, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Markéta Gärtnerová - Maky, Jana 
Hejnová – Najča 

 Členové rady s hlasem poradním:  
 Ostatní / hosté: Klára Kolářová - Pomněnka 

Nepřítomni: 
 Omluveni:  Martin Frána – Vrána, Antonín Bluma – Cvrček, Adam Zwettler – Áďa, Petr Silberhorn 

– Zkoumák 
 Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 7 z 11, rada je usnášeníschopná. 

1. termíny SRJ – byly naplánovány termíny dalších SRJ v tomto roce. Konkrétně 10. března, 
15. dubna, 26. května. Vždy od 18:15 v klubovně. 

2. Nošení krojových šátků – středisková rada odhlasovala (7 hlasů pro/0 proti/0 se zdrželo) 
platnost vnitřního předpisu pro nošení krojových šátků na střediskových akcích. Celé znění 
dokumentu je uloženo na webu střediska Český lev. 

3. ZVAS – okresní kolo ZVAS v roce 2020 pořád středisko Jirkov. Odpovědným vedoucím je 
Racek. Závod proběhne 25. dubna pravděpodobně v okolí Červeného Hrádku. Uzávěrka 
přihlášek je do 10. dubna. Ke každému týmu je potřeba jeden „zodpovědný“ doprovod 15+, 
který absolvuje trasu s jedním z týmů a bude postupovat podle instrukcí, které dostane od 
organizátorů. Dále je třeba několik vedoucích jako rozhodčí na stanoviště. Téma závodu bude 
MARVEL. 

4. Potlask – 15. února proběhne v Kulisárně divadla Skautský Potlask. Lístky jsou k dispozici u 
Najči. Přihlásit se je třeba nejpozději do 8. února. Všichni jsou srdečně zváni. 

5. Úklid Bezručáku – byl upřesněn termín na 4. dubna 2020 
6. Zlatý uzel – proběhne 29. února na Gymnáziu v Kadani. Všechny informace rozesílal Méďa 

mimo jiné mailem. 
7. Registrace – většina oddílů má již odevzdáno. 
8. Zdravotní kurz – Žatecké středisko nabízí možnost absolvování kurzu ZZA včetně prodloužení 

platnosti. Zájemci se hlásí Čápovi. 
9. Vedoucí na tábor – vedoucí oddílů vyzjistí do příští střediskové rady 10.března, kteří vedoucí 

pojedou na letošní tábor a zajistí, aby každá družina měla vedoucího. 
10. Oslavy 30 let skautingu v Chomutově  

- Město stále neodpovědělo na žádost o zasazení lípy. Mravenec se pokusí věc popohnat. 
- Boiler kontaktuje ředitele knihovny, aby zjistil podmínky pro uspořádání výstavy 

v prostorách knihovny. 
- Boiler a Čáp sestaví článek do novin. 

11. Kancelář – vedoucí dohlédnou, aby nikdo nemanipuloval v kanceláři s žádnými kabely, 
nevytahoval je, ani nepřendával a to zvláště na akcích typu LAN. 
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12. Trpaslík informovala radu o proběhnutí Tříkrálové sbírky, na které naši členové vybrali 15321 
Kč. 

13. Boiler upozorňuje, aby všichni vedoucí na schůzkách kontrolovali schránku na dveřích 
klubovny 3.oddílu. Zůstávají zde důležité dopisy (faktury, žádosti o vyzvednutí doporučené 
zásilky) adresované na středisko a dochází k velké prodlevě s jejich vyřizováním. 

14. Mravenec žádá vedoucí, aby zapisovali bodování včas do tabulek – závisí na něm účast dětí 
na táboře!!! A vyvarovali se přepisování jiných kolonek, než těch, které jsou k tomu určeny. 
 

Příští SRJ proběhne 10. března 2020 

Sepsal: Jiří Gärtner - Čáp 
Zkontroloval: Zbyněk Nejezchleba – Boiler 

                                                                Martin Šultys – Mravenec  

 


