JUNÁK – český skaut,
středisko SMRČEK Svitavy, z.s.
středisková rada

Zápis z jednání 20. 9. 2015
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ÚČETNICTVÍ
- Na střediskové radě proběhlo proplacení výdajů za rekonstrukční práce na tábořišti Trpík.
K termínu střediskové rady byly celkové výdaje do Trpíku ve výši 45 000,- Ivče bylo předáno ke kontrole hospodaření z letního tábora 3. oddílu vodních skautů, kde
příjmy byly 56 100 Kč, výdaje 34 596 Kč. Zůstatek z tábora bude užit na podporu celoroční
činnosti 3. oddílu vodních skautů a investice do vybavení. Revizní komisi se ukládá zkontrolovat
hospodaření tábora 3. oddílu vodních skautů.
- Na příští střediskové radě proběhne zhodnocení výdajové stránky střediska. Ivča připraví
materiály. Oddíly by do listopadu měly vyčerpat částky jim určené a doručit všechny účtenky.
REGISTRAČNÍ PŘÍSPĚVEK
- Středisková rada projednala výši registračního poplatku na nový skautský rok. Poplatek včetně
registračního formuláře se bude vybírat do 15. 12. 2015.
- Střediskové radě byl představen návrh od Buldoka na zvýšení registračního příspěvku na 600
Kč za účelem zvyšování finančních rezerv. Návrh nebyl přijat (pro: 1, proti: 3, zdržel se: 0).
Středisková rada schválila registrační příspěvek, který je pro mladší členy ve výši 500 Kč. Pro
rádce s alespoň roční praxí u vedení, činovníky a členy, kteří se podílejí jiným způsobem na
fungování střediska, je registrační příspěvek stanoven na 350 Kč. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
- Vedoucí jsou vyzváni, aby do SkautISu zavedli nováčky a aktualizovali současné členy.
INVESTICE
- Střediskové radě představil Filip možnosti nákupu hangáru. První možností je nákup starého
vojenského hangáru v hodnotě asi 15 000,- od firmy Excalibur. Druhou možností je nákup
nového hangáru podobného stylu jako vojenský, ovšem v bílém provedení a nově ušitý od
firmy Condor za cca 25 000,-. Středisková rada schválila nákup nového hangáru (pro: 4, proti:
0, zdržel se: 0) a pověřuje Filipa Fedrzela jeho pořízením. Než tak učiní, tak ještě zjistí nabídku
od firmy Svitap, pokud nám neudělají lepší cenu.
- Buldok vyzval vedoucí oddílů a členy rady, aby začali uvažovat o investicích na příští rok.
Zároveň představil myšlenku dalších investic do tábořiště Trpík – zabývat se tím bude SR na
příštím jednání.
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V úvodu měsíce září byly pořízeny dva sportovní luky včetně šípů a terčů. Jsou k dispozici
oddílům v klubovně, ovšem Buldok důrazně upozornil na bezpečnost a při činnosti musí
dohlížet poučená osoba. Ukázku provede pro vedoucí na společné akci či schůzce Buldok.

TERMÍNY SCHŮZEK PRO ROK 2015/2016
- Středisková rada schválila termíny schůzek pro rok 2015/2016 (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) a
byla obeznámena o personálním zajištění jednotlivých družin.
ČAS

KLUBOVNA

Žraloci
Polárky
Sovičky
Skandíjci

VĚKOVÁ
KATEGORIE
vlčata
světlušky
světlušky, skautky
skauti

16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
16:30 - 18:00

Ve sklepě
Ve sklepě
Ve sklepě
Domeček

Krokodýli
Tučňáci
Veverky
Delfíni

vlčata
vlčata
světlušky
skautky

17:15 - 18:45
16:00 - 17:30
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00

Ve sklepě
Domeček
Ve sklepě
Ve sklepě

Korzáři,
Maritimo

skauti

17:30 - 19:00

Domeček

DEN

ODDÍL

DRUŽINA

Pondělí

3.OVS

Středa

Klokani
3.OVS

Čtvrtek

Pátek

3.OVS
3.OVS
Klokani
3.OVS

ČINNOST V ODDÍLECH
- Vedoucí oddílů informovali střediskovou radu o činnosti v následujícím školním roce.
- U Klokanů vznikla nová družina předškoláků a světlušek s názvem Polárky, které vede Jíňa
Homolová. Oddíl čekají hlavně jednodenní akce a spíše oddílového rázu. Od září začaly některé
holky s Delfínů rádcovat u ostatních družin. Do vedení Soviček se vrátila Mirďa. Čtyři holky se
zúčastnily rádcovského kurzu Cukříček a dle jejich hodnocení to bylo velmi přínosné.
- 3. oddíl vodních skautů se rozšířil o novou družinu vlčat s názvem Žraloci, které vede David
Marhold – Sunny. Dále vlčata z Medvědů přešla do nově vzniklé skautské posádky Skandíjců. I
v 3.OVS začalo pět kluků z Korzárů a Maritima rádcovat u družin Žraloků, Krokodýlů a
Skandíjců. Oddíl do Vánoc čekají dvě oddílové akce a zvlášť družinové akce pro starší skauty
Korzáry a Maritimo.
ZHODNOCENÍ STŘEDISKOVÝCH ZÁŘIJOVÝCH AKCÍ
- V září se konaly dvě akce – Promítání letních oddílových akcí a Zahájení skautského roku. Všem
organizátorům patří velké díky, neboť obě akce měly úspěšný průběh a byly příjemné.
- V letošním Červenáčkově závodu byla opět úspěšná družina Soviček v kategorii
vlčata/světlušky a spojená družina Krozárů a Maritima v kategorii skauti/skautky. Družiny na
Trpíků zasadily svůj vítězný smrček.
PRONÁJEM TRPÍKU V ROCE 2015
- Středisková rada byla informována o zvýšení ceny pronájmu za traktor od obce Trpík.
Z původní 1300,- se cena zvýšila na 2400,-. Důvodem je změna ceníku.
- Středisková rada byla informována o příjmech z letošního pronájmu tábořiště. Získané peníze
budou opět investovány do tábořiště a určeny na provoz.
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Junák – český skaut, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun – 11 700,Poutník Praha – 9750,ČLK Sursum – 9000,PRONÁJEM TRPÍKU V ROCE 2016
- Středisková rada schválila pronájem tábořiště na rok 2015 následujícím zájemcům (pro: 4,
proti: 0, zdržel se: 0).
o 2. - 16. 7. 2016 – 3. oddíl vodních skautů Svitavy
o 16. – 30. 7. 2016 – Poutník Praha
- Dále vyslovila zájem o tábořiště skupina Osada Sandonorico pro prvních 14 dní v srpnu a oddíl
Klokani. Termíny upřesní správce tábořiště a na příští střediskové radě proběhne schválení.
- Aktuálně jsou i zájemci o tábořiště na rok 2017 pro červencový termín.
- Středisková rada se zabývala cenou za pronájem, jelikož za posledních několik let byla řada
prvků na tábořišti obnovena a nově pořízena. Středisková rada schválila cenu pronájmu za
tábořiště a táborového vybavení na 35 Kč/osobden, nejméně však 875 Kč. (pro: 4, proti: 0,
zdržel se: 0).
- Středisková rada se dále zabývala možností pronájmu Moby-dicka (trvalá bouda na tábořišti)
mimo letní tábory. Po delší diskuzi středisková rada toto téma posunula na příští jednání a
bude žádat vyjádření dalších členů střediskové rady. Prozatím Moby-dick slouží pouze
střediskových účelům.
KLUBOVNY
- V letních měsících se opět otevřela otázka zbourání klubovny Domeček ze strany města a
základní školy. Díky iniciativě starosty města, klubovna prozatím zůstane stát, ale je třeba začít
hledat nové prostory. Buldok představil jednu možnost v Cihelně a na příští radu zajistí další
informace. Středisková rada ukládá všem dospělým členům střediskové rady, aby se na hledání
podíleli.
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ VŮDCŮ STŘEDISEK PARDUBICKÉHO KRAJE A NA HOPÍK
- Buldok členy rady informoval o pozvánce na setkání vůdců středisek a hospodářů, které se
koná 17.10 v Pardubicích a vyzval Ivču k účasti a zároveň hledá zástupce za svojí osobu, neboť
bude ve stejném termínu na závěrečném víkendu ČLK Sursum.
- Dále členy rady Buldok informoval o možnosti účasti na vzdělávacím semináři Hopík.
AKCE K 70. VÝROČÍ STŘEDISKA
- Proběhla diskuze nad pořádáním akce k výročí střediska na podzim tohoto roku. Akce se konat
nebude a vedoucí se budou soustředit na oddílovou činnost.

TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
Předběžně neděle 8. listopadu – termín bude domluven přes e-mailovou konferenci.

