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

Zápis z jednání 10. 09. 2017
4. středisková rada
24.11. 12.2. 9.4.
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STŘEDISKOVÁ RADA
Antonín Benc (Buldok)
I
I
I
I
Zdeněk Pešina (Zdenál)
I
X
I
Ivana Němcová (Ivča)
I
I
Tomáš Žák (Symbo)
I
I
I
I
Filip Fedrzel
I
X
I
I
Jindra Žáková (Jíňa)
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Anna Konopáčová (Ančí)
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X
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X
I – přítomen
- - omluven
X – neomluven
Hosté: Bartoloměj Žák, Pavla Ehrebergerová
Sepsal: Antonín Benc, Ověřil: Filip Fedrzel

ZMĚNA SÍDLA STŘEDISKA
-

Středisko doložilo všechny potřebné dokumenty pro změnu sídla. Ve SkautISu je již
změna zanesena, nyní zbývá potvrzení rejstříkového soudu.
Nové sídlo střediska bude na adrese Hálkova 819/7, Svitavy, 568 02
Po potvrzení je třeba dohlídnout na nově vzniklé smlouvy, faktury, že je upravena
adresa.
Ivča s Buldokem zajistí nová razítka.

HODNOCENÍ KVALITY STŘEDISKA
-

Buldok před novým skautským rokem sestavil orientační hodnocení kvality střediska. S
výstupy seznámil střediskovou radu. Informace budou sloužit při plánování dalšího
rozvoje střediska.

ČERPÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2017
-

-

Středisková rada byla seznámena se stavem čerpání dotace z Pardubického kraje, města
Svitavy a ze skautského kraje.
Dotace z Pardubického kraje je vyčerpaná, spoluúčast střediska byla ve výši 6 904 Kč. Z
města Svitavy zbývá vyčerpat 2 234 Kč – peníze budou využity na rekonstrukční zásahy
v Cihelně a některé dokončovací práce na Trpíku.
Ivče se ukládá odeslat na Pardubický kraj vyúčtování dotace a začít pracovat na
vyúčtování dotace ze skautského kraje.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ TÁBORŮ
-

Členové rady byli seznámeni s výsledky hospodaření táborů. Vedoucí tábora 3. oddílu
vodních skautů zadá v krátké době výsledek hospodaření do SkautISu.
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HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ A STŘEDISKA
-

-

Oddíly by měly do konce listopadu vyúčtovat zálohy na činnost, které jim byly
poskytnuty v úvodu roku. Zároveň mohou využít zůstatky z táborů, nejpozději do konce
listopadu. V měsíci prosinci budou propláceny účtenky jen vyjímečně.
Středisková rada vedla obecnou diskuzi nad využíváním financí ve středisku. Středisko i
oddíly by se měly snažit vytvářet rezervy. K tomu bude směřován i rozpočet příští rok.

REGISTRAČNÍ PŘÍSPĚVEK
-

-

Středisková rada projednala výši registračního příspěvku na nový skautský rok.
Příspěvek včetně registračního formuláře se bude vybírat do 15.12.2017, od vedoucích a
rádců pak do 12.1.2017. Bližší pokyny pro samotnou registraci pošle Buldok na konci
roku.
Středisková rada schválila registrační příspěvek, který je pro mladší členy ve výši
600 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 400
Kč. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0)

TERMÍN SCHŮZEK A ODDÍLY
-

Středisková rada schválila termíny schůzek pro rok 2017/2018. (pro: 5, proti: 0,
zdržel se: 0).
DEN

ODDÍL

DRUŽINA

středa

Klokani
3.OVS

Sovy
Skandijci
Veverky
Polárky
Pomněnky
Delfíni
Rejnoci
Žraloci
Tučňáci
Burlaci
Korzáři a
Maritimo

Klokani
pátek
3.OVS

???

-

3.OVS

VĚKOVÁ
KATEGORIE
skautky
skauti
světlušky
světlušky
světlušky
skautky, RR
vlčata
vlčata
vlčata
vlčata

ČAS

KLUBOVNA

15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
17:15 – 18:45
16:30 – 18:00
16:00 – 17:30
17:45 – 19:15
15:30 – 17:00
15:45 – 17:15
16:30 – 18:00
17:30 – 19:00

Ve sklepě – přední
Cihelna – velká klub.
Ve sklepě – přední
Ve sklepě – zadní
Cihelna – klokaní klub.
Cihelna – klokaní klub.
Ve sklepě – přední
Cihelna – velká klub.
Cihelna – vodácká klub.
Cihelna – velká klub.

skauti

zatím neurčeno

zatím neurčeno

Ve školním roce 2017/2018 budou u družin:
o Sovy – Lucie Dolečková (Šuplík), Mirďa Šumová
o Veverky – Pavlína Peňáková, Lucie Klusoňová (Lucy), Klára Kopecká
o Polárky – Jindra Žáková (Jíňa), Leontýna Kučerová (Týnka), Helena Jadrná, Eliška
Loderová
o Pomněnky – Zuzana Odvárková (Zuzik), Anna Ingrová, Ráchel Kellerová
o Delfíni – Zuzana Odvárková
o Skandijci – Jonatan Keller (Kometa), Dominik Cupal (Chod)
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Burlaci – Tom Žák (Symbo), Jan Doan (Komik), Jan Vodehnal (Čák)
Žraloci – Antonín Benc (Buldok), František Novotný (Váška), Vojtěch Matoušek
(Hop)
o Tučňáci – Antonín Benc (Buldok), Jonáš Ingr (Koníček), Štěpán Stehlík (Artík)
o Rejnoci – David Marhold (Sunny)
o Korzáři a Maritimo – Antonín Benc (Buldok)
Středisková rada byla informována o změně ve vedení 3. oddílu vodních skautů a
souhlasila se jmenováním nového vůdce oddílu, kterým je od srpna Tom Žák (Symbo).
Vzhledem k tomu, že v pátek budou schůzky na sebe těsně navazovat, tak Symbo přišel
s myšlenkou, že by družiny využívající zadní klubovnu Ve sklepě používaly pro vstup do
klubovny dveře přes hřiště a dole v chodbě by byl i prostor pro čekání. SR vyzývá vedoucí
oddílu, aby tuto informaci předali družinám. Do chodby bude pořízeno senzorové
světlo, aby bylo usnadněno fungování.
o
o

-

VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ STŘEDISKA
-

-

Rada byla informována, že Jonatan Keller (Kometa) splnil čekatelskou zkoušku na ČLK
Odyssea – gratulujeme. Týnce Kučerové pro splnění ČZ chybí dokončit projekt výpravy.
Oddíly by měly podpořit rádkyně a rádce v účasti na vzdělávacích lesních kurzech,
zároveň by se i starší vedoucí a činovníci měli sebevzdělávat alespoň účastí na
víkendových seminářích.
Středisková rada nadále podporuje vzdělávání členů střediska finančně i materiálně.
Středisko v současnosti má ve všech funkci kvalifikované členy, je třeba ale rozšiřovat
obzory a zajímat se o aktuální trendy a novinky ve skautské organizaci.
Středisko finančně podpoří II. ročník SRAZU – vzdělávacího setkání rádců střediska –
blíže bude radě představeno na příští střediskové radě.

PODPORA ÚČASTI ČLENŮ STŘEDISKA NA NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH AKCÍCH
-

-

Středisková rada diskutovala nad možnostmi podpory členů střediska při účasti na
národních a mezinárodních skautských akcích.
Středisková rada do budoucna dává příslib podpory účasti pro naše členy , neboť je
to významný zdroj motivace a osobního růstu jak pro člena tak i středisko. Výše finanční
podpory bude projednávána individuálně dle počtu žádostí a cílové akce.
Od každé osoby, která bude o finanční podporu střediskovou radu žádat, se očekává, že
bude ve středisku aktivní a vykoná středisku konkrétní službu.

STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA
-

Středisková rada byla seznámena s organizačními informacemi ke střediskové výpravě,
byl předložen rozpočet a bude účtovaná přes středisko. Akce proběhne v termínu 13.15.10. v Budislavi. Je zajištěn autobus Hnát a v nejbližší době budou zveřejněny bližší
informace. V září proběhne i schůzka k programu. Zdenál do konce září potvrdí pomoc v
kuchyni.
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STŘEDISKOVÝ TÁBOR
-

Do konce října proběhne diskuze nad organizací tábora a rozhodnutí, jestli v příštím
roce bude pořádán střediskový tábor, nebo budou tábory po oddílech.

TRPÍK – pronájem tábořiště
-

-

Filip představil zpětnou vazbu od letošních nájemců tábořiště Trpík. Během léta
nedošlo k nějakému problému a nájemci byli s Trpíkem spokojeni.
Pro příští rok je třeba víc lidí zapojit do brigády!!!
Středisková rada potvrdila nájem pro rok 2018
o 1. turnus – naše středisko
o 2. turnus – Poutník Praha
o 3. turnus – Spolek KOKOS
o v roce 2018 nabízíme tábořiště od 11.8.
Filip informoval SR, že byl projeven zájem již o rok 2019 – bude dále řešeno a výsledek
představen na příští střediskové radě. Obecně je o tábořiště velký zájem.

TRPÍK – investice
-

Středisková rada se nad investicemi zastavila krátce – podrobně bude řešeno na příští
střediskové radě. Bude sestaven plán, aby se mohl připravit projekt na Pardubický kraj a
město Svitavy na rok 2018.

PRONÁJMY TRPÍK, CIHELNA
-

-

Filip informoval radu, že na většině webech, kde prezentujeme tábořiště, proběhla
aktualizace údajů.
Dále proběhne aktualizace na webu Junáka, vznikne webová prezentace pronájmu
Moby-dicka a Cihelny včetně kalendáře vytížení. Na příští radě bude vyřešena
organizace půjčování.
Středisková rada schválila půjčovní řády pro Cihelnu a Trpík. (pro: 5, proti: 0, zdržel
se: 0)

NÁBORY / PREZENTACE STŘEDISKA
•

Před začátkem nového skautského roku byly pořízeny propagační materiály, která jsou
k dispozici pro oba oddíly a zářijový nábor. Dále materiály jsou určeny na akce pro
veřejnost, např. Dětský den. Středisko využilo podpory z ústředí a významné slevy.

•

Proběhla diskuze nad propagací střediska ve městě – oddíly by měly zvážit své možnosti
prezentace na veřejnosti, středisko bude představovat činnost v Našem městě a na
webu.

•

Zdenál nadnesl, že by bylo vhodné, aby vznikl propagační materiál (např. Leták), který
bude prezentovat hlavně naše středisko.

•

Buldok přednesl návrh na vytvoření banneru s novým logem – nebylo dořešeno.
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REGISTRAČNÍ LISTY
•

V souvislosti se začátkem nového skautského roku a příchodem nováčků by oddíly měly
mít uschované registrační formuláře od všech svých členů. Zároveň by mělo dojít k
přidání nováčků do SkautISu , aby jim mohl chodit časopis.

OSTATNÍ
-

Kytara – během klučičího tábora byla opravena středisková kytara, vyměněny struny a
doplněna o ladičku. K dispozici je na družinové/oddílové akce v klubovně Ve sklepě.
Wifi – v nejbližší době bude na notebooku v klubovně zprovozněn internet. Ten je
primárně určen na přípravu programu a aktivity na schůzkách.
Stav kluboven – Symbo upozornil na nevhodný stav kluboven Ve sklepě, které se
dostávají k hranici provozuschopnosti. Prozatím se vyčká na plány školy, středisková
rada tuto skutečnost musí ale brát v potaz a vytvořit dlouhodobý plán.

TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
-

-

Vzhledem k množství bodů k řešení Buldok přišel s návrhem, že by středisková rada byla
přibližně 1x měsíčně – tím se zkrátí její délka, případně bude prostor na hlubší řešení
zásadních témat, středisková rada bude i flexibilnější pro hlasování. Zkusíme to.
Předběžné termíny střediskových rad: 29.10.2017, 3.12.2017, 7.1.2018

