
 

 

Středisková rada 28. 1. 2017 

Přítomni: Tomáš Havelka, Tereza Havelková, Pavel Horák, Svatava Šimková, Jiří Šmiták, Tereza Tichá,  Julius 

Varga, Hana Vyjídáčková, Zuzana Šmídová  

Nepřítomni: David Faltus, Patrik Kuba, Tomáš Moťka, Marek Opravil, Dominik Vlach, Radek Štencl 

Zahájení: 

1. Kontrola úkolů z minulé rady:  

- Nákupy realizovány dle plánu 

- registrace do 31.1., zodpovídá Hana Vyjídáčková 

- Dotace a dary – vyúčtování provedeno 

- Rozeslány žádosti o finanční dary  

- Hospodaření – nesplněno, hospodaření za rok 2016 nebylo předáno (J. Varga) 

- David Faltus předal Haně Vyjídáčkové dokumentaci a razítka 

- Žádost o změnu sídla – podána na město 

- Zrušen účet Ery 

- Nejsou dořešeny přístupové údaje do Banky 

- Schválili jsme vkládat zápisy na web – Hanča 

- Proběhla brigáda na dřevo - Jirka, Pája, Čočka, Šurda, Pyramida a Trychtýr 

- Proběhlo Betlémské světlo, menší účast dětí (skauti) 

- Proběhla vánoční besídka 

- Proběhla tříkrálová sbírka (Pavel Horák, Tereza Tichá) 

- Zápis z minulé SR byl vložen na web střediska a úložiště ORJ. 

Hospodaření: 

Registrace: 

SR odhlasovala zvýšení registračního poplatku na člena pro rok 2017/18 na 450 Kč. 

Julius Varga převzal registrační poplatky od těchto činovníků (částka a počet osob, které odevzdaly 

poplatek): 

 



 
 

 

- Svatava Šimková 4400 Kč (za 11 osob) - benjamínci 

- Hana Vyjídáčková 4000 Kč (za 10 osob) - skautky 

- Pavel Horák   8600 Kč (za 21 osob) - vlčata 

- Tereza Tichá   6200 Kč (za 15 osob) - světlušky 

- Jiří Šmiták  2400 Kč (za 6 osob) – roveři 

Ve stanoveném termínu nebyly odevzdány registrační poplatky za skauty (David Faltus). 

Rozpočet: 

- Rozpočet na rok 2017 zatím nebyl schválen 

 

Nákupy: 

Bezpečnostní skříň – info od S. Šimkové, promyslet do příští SR 

Klíče od chaty: požadavky na klíče, zjistit, kdo má klíče - do konce února – seznamy vytvoří Hana 

Vyjídáčková 

SR souhlasí s nákupem skříňky pro benjamínky v ceně cca 2500 Kč. 

SR souhlasí s nákupem sady vrtáků v ceně cca 1100 Kč. 

Venkovní dveře do dřevárky – rekonstrukce do konce května, bere si na starost Jiří Šmiták. 

Zazněl návrh na pořízení střediskových triček. 

Kontrolní: 

Inventarizace 

-  Proběhla 14. 1. 2016 za účasti Svatavy Šimkové, Hany Vyjídáčkové a Julka Vargy. 

-  Vedoucí střediska seznámila účastníky SR se záměrem sepsat seznam věcí, které jsou mimo chatu, 

s podpisem osob, kterým byly předměty svěřeny, a místem, kde se předměty nacházejí. 

- Pohledávka od dodavatele elektřiny (doplatek za elektřinu) ve výši 4016 uhrazena dnes převodem. 

Zároveň sdělena informace o navýšení zálohy za elektřinu dodavatelem (spotřeba stoupla 

pravděpodobně používáním přímotopů a častějším využíváním kluboven). 

Revizní komise: 



 
 

 

- Vedouc střediska Hana Vyjídáčková převzala od přítomné členky RK Zuzany Šmídové Oznámení o 

provedení kontroly hospodaření, která se uskuteční v sobotu 11. února 2017 od 15.00 ve skautské 

chatě.  

- Julek Varga do tohoto termínu předá kompletní podklady vedoucí střediska Haně Vyjídáčkové. 

 

Organizační:  

Hodnocení vánoční besídky:  

- Tereza Tichá: je pro zrušení ve stávající podobě 

- Hana Vyjídáčková: je pro zrušení v této podobě, dlouhé, neosobní. Do budoucna doporučuje 

besídky spíš po oddílech 

- Pavel Horák: odcházející rodiče, nezájem 

- Jiří Šmiták: ubíjejcí prezentace 

- Svatava Šimková: selhávající technika, některé prezentace byly mnohem delší než 5 minut 

Účastníci SR zhodnotili besídku jako ne příliš vydařenou. Budeme přemýšlet o možnostech, jak jinak a lépe. 

Tábor:  

Termín byl určen na minulé SR. 

Skauti a vlčata: tábor u Věžnického mlýna, se zapůjčeným vybavením. Tento týden by se měli ozvat skauti 

od Brna, kterým tábořiště patří. Podrobnosti na další střediskové radě. 

Skautky a světlušky: v jednání, podle počtu účastníků 

Svojsíkův závod: 

- informace by měly být sděleny na ORJ 12. 2.  

- účast zajistí vedoucí oddílů (skauti i skautky) 

Středisko: 

Středisková rada diskutovala o možnostech, jak zlepšit týmovou spolupráci, atmosféru ve středisku, 

soudržnost dospělých členů střediska. 

Návrhy společných střediskových akcí: 

Ivančena, letní bojovka, letní kino, lípa sv. Anežky  - využití: ukončení úklidu kolem Třebůvky nebo začátek 

letní hry, Úklid kolem Třebůvky v součinnosti se spolkem Údolí Třebůvky, využití významných výročí pro 

výchovu k vlastenectví a prezentaci skautů ba veřejnosti (8. květen, 28. říjen), posezení s rodiči, akce pro 



 
 

 

rodiče – opíkačka – předběžně květen, červen, střediskový sportovní turnaj v tělocvičně, zveřejňování 

proběhlých akcí na internetu. 

V souvislosti s očekávanou spoluprací s městem bylo konstatováno, že je třeba zlepšit plánování 

v součinnosti s městem – dostatečně dopředu, jednání se starostkou a s vedoucím MěKS. 

Organizaci společného odpoledne pro dospělé členy střediska a mladší rovery – zodpovídá Hana 

Vyjídáčková 

 

Ostatní: 

Okresní sportovní turnaj v Šumperku 25. března, zájem má Pavel Horák s vlčaty. 

Hana Dvořáková - Váča: vysílá prosbu o lidi do servisního týmu na letošním Obroku. 

Kusalíno – 27. 2. – 4.3. předjarní výprava skautů 

Pavel Horák tlumočil žádost o pomoc lidem z azylového domu lidem z Palonína – zajištění bydlení. 

 

Vzdělávání a výchova: 

Tomáš Havelka a Helena Tomečková jsou přihlášeni na Jesenický čekatelský kurz 

Svatava Šimková nabídla účast na lesní škole Protos – srpen až listopad 2017, možnost přihlásit se na webu 

LŠ http://protos.skauting.cz/prihlaska/ 

Roveři: Společná roverská činnost zatím stagnuje. Jednotlivě – pracují a naplňují roverské heslo službou 

v oddílech. 

 

Příští SR: neděle 2. 4. 2017 v 9.00 ve skautské chatě. 

 

Zapsala: Svatava Šimková 

 


