
 

 

Středisková rada 29.7. 2018 

Přítomni:  Hana Vyjídáčková, Helena Tomečková, Tereza Havelková, Svatava Šimková, Tomáš Havelka, 

Tereza Tichá, Zuzana Šmídová, Filip Kolář 

Nepřítomni: Pavel Horák, Senta Čepelová, Julek Varga 

*tučně jsou označeni členové SR 

1. Zahájení            

2. Organizační 

 

- Termín tábora 2019 30.6.-14.7.  SR odsouhlasila 
- Žádosti o uvolnění vedoucích zaměstnavatelem (každý si zjistí  u svého zaměstnavatele) 

- Termín brigády 22. září  - sobota – Drozdovská pila, střecha kuchyně, zúčastní se dospělí 

členové střediska a roveři –organizačně zajistí Sluníčko, Hanča, Aleš 

- Termín podzimního víkendu pro vůdce, činovníky a rovery 2.-4.11. změněno na 26.-28.10.  

 

Zahájení skautského roku – neděle 9. září (dopoledne brigáda a provozní porada od 9:00) 

- Nástup a oheň, hymna, řeč vedoucí střediska, šátky, přechod do vyšších oddílů, odchod do 

chaty 

- Znovu nabídneme možnost objednat si středisková trika – vedoucí střediska 

- Bazárek krojů organizovat nebudeme-dát vědět rodičům, aby si případně kroje řešili mezi sebou 

- Vedoucí oddílů si na zahájení připraví: info o oddílech(jak často se scházejí, kdo je vede, odkaz 

na stránky střediska…),+ plán akcí do Vánoc, info o registraci 450,- 

- Zábava, fotky…… - vedení střediska 

- Pozvat bývalé členy – vedoucí střediska 

- Rozdat nové přihlášky- vedoucí střediska 

 

1. Hromadná objednávka – středisková, osobní. Vedoucí oddílů pošlou do 14 dnů vedoucí střediska 

požadavky na nákup šátků, stezek… i osobní věci (jasně označit, co je pro oddíl, co osobní) 

2. Plánování činnosti – středisková akce bude zahrnuta do činnosti oddílů, neplánovat v tu dobu jinou 

oddílovou akci. 

3.  Plánování nákupů z dotací – sklo do krbových kamen, materiál na střechu kuchyně, vzdělávačky 

4. Betlémské světlo – střediskové Vánoce 15. nebo 22. 12. 2018 

5. Střediskový výšlap k lípě  – 17. listopadu 2018 – 9:00 

 



 
 

 

 

6. Organizace schůzek 

 

- Oddíl skautů a skautek- Rozdělení družinovek (hodina a půl), oddílovka 1x za 14 dní 

- Benjamínci středa 16:30 – 18:00 

- Světlušky: čtvrtek 17:00 – 18:30, sobota 9:00 – 10:30 

- Vlčata - sobota 

- Skautky – čtvrtek odpoledne? 

- Skauti: středa 16:00 – 17:30 (Honza Kotrle), Pondělí a úterý od 16:00 do 17:30 

 

7. Schůzka s Filipem Kolářem – pondělí 20. srpna v 15:00 v chatě Filip, Terka, Hanča 

 

tábor 2018 hodnocení 
- Co se povedlo: atmosféra, kuchyň, zpětná vazba v počátku, porady 

- Problémy: přidělování a přijímání úkolů – ticho, porady  

- Dokoupit: podsady, plachty, koupit hangár na nářadí, provést prohlídku nářadí, vyřadit rozbité, 

dokoupit, volná prkna.   

- Práce s výchovnými cíli – i v průběhu skautského roku a v rámci oddílů – zvýšený důraz 

- Sprcha – Martin Krbec se podívá 

- Doplnit velké tyče na týpko 

- Zpestření kuřat – např. Setonův hrnec (Filip) 

- Hlavní vedoucí a zástupce jsou koordinátory tábora 

- řecha kuchyně: podzimní brigáda, zajištění střechy 

 

 

 

3. Hospodaření 

- vyúčtování tábora provést do 9.9. 2018 

4. Výchovný 
- Chlapeckou část oddílu skautů a skautek od září povede Filip Kolář, dívčí část Terka 

Havelková 
- Roveři –Helča, Havlas, Štěpa, Filda, Honza ->Terezka H. rozešle dotazníky 

 
5. Ostatní 

 
 

 
Termín řádné SR: 22.9. v rámci brigády na Drozdovské Pile 


