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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 9. 9. 2020 

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

Mravenec, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová – Najča, Antonín Bluma – 
Cvrček 

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

Nepřítomni: 
▪ Omluveni:   Markéta Gärtnerová – Maky, Martin Frána – Vrána, Adam Zwettler – Áďa 
▪  
▪ Neomluveni:  

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

1. Termíny akcí na rok 2020/2021 
- Noční výsadek – 10.10.2020 – pokud bude realizován, tak pouze pro členy střediska, 

s omezenou kapacitou a přespáním v klubovně. (Boiler, Čáp) 
- Vlkuláš – nebude z důvodu koronaviru realizován hromadně. Družiny si mohou 

udělat Vlkuláše na schůzkách. 
- Betýlko – 23.12.2020 
- Štědroranní – 24.12.2020 (Čáp) 
- Silvestrovský výšlap – 31.12.2020 (Zkoumák) 
- Úklid Bezručáku – 10.4.2021 (Kail) 
- Stavba táborových podlážek – 4.6.-6.6. 2021 
- Zakončení skautského roku – 25.6.2021 od 16:30 
- Zahájení skautského roku – 1.9.2021 od 16:30 
- Krušnohorské šlápoty – 18.9.2021 (Mravenec) 
- Noční výsadek – 9.10.2021 (Boiler, Čáp) 

Všechny akce budou realizovány pouze v případě, že to aktuální situace dovolí. 

2. Nábor  
- 5.9.2020 proběhl nábor. Na akci přišli pouze 4 zájemci. S ohledem na současné počty 

členů, je třeba pokračovat ve snaze oslovit co nejvíc zájemců z řad žáků 2-3.tříd ZŠ. 
- Velké díky patří všem, kteří se na organizaci a realizaci náboru podíleli. 
- Medvěd vytvořil náborový plakát, který bude distribuován ředitelům ZŠ s prosbou o 

vyvěšení do tříd. (zajistí Boiler) 
- Kail aktualizuje střediskový FB – náborový plakát, termíny schůzek a kontakty, 

náborové video. 
 

3. Oprava WC  
- WC jsou již funkční, pouze chybí zástěny na toalety. 

 
4. Klíče od branky  
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- Jsou k dispozici v kanceláři. V případě nefunkčnosti je třeba upilovat část klíče. 
(konzultujte se Zkoumákem) 
 

5. Covid opatření 
- K stávajícím opatřením přibyla od 10.9.2020 povinnost nosit roušku v uzavřených 

místnostech, tedy na schůzkách. Všichni vedoucí i členové jsou povinni řídit se 
nařízením vlády a manuálem, který vydává Výkonná rada Junáka. 

- ( https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/5029-koronavirus-info-pozastaveni-
cinnosti?autologin=1 ) 

-  
6. Skautis 

- Vedoucí co nejdříve aktualizují Skautis (přechod členů do jiných družin či oddílů, 
zavedení nováčků, fotografie) 
 

7. Fotky 
- Fotky z tábora a dalších akcí mají být uloženy na střediskovém Google disku a sdíleny 

pomocí odkazu. 
 

8. Úklid společných prostor 
- Boiler vytiskne a vyvěsí tabulku do kluboven. 
- Úklid začíná od října. 
- Vedoucí zajistí dodržování úklidu a zapíši do tabulky. 

 
9. Pojištění 

- Formulář i pokyny k vyplnění a odeslání do pojišťovny(poštou)  a na ústředí (sken 
mailem) jsou zde: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-
hospodareni/pojisteni/urazove-pojisteni 
 

10. Termín SRJ – příští SRJ bude 21.10.2020 od 18:00 
 

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

                                                                Martin Šultys – Mravenec  
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