
 

 

Středisková rada 17. 3. 2019 

Přítomni: : Hana Vyjídáčková, Tereza Tichá, Tereza Havelková, Pavel Horák, Svatava Šimková 

Helena Tomečková, Zuzana Šmídová, Pavla Krbcová, Senta Čepelová, Filip Kolář, Tomáš Havelka,  

Nepřítomni:  

*tučně jsou označeni členové SR 

1. Zahájení            

2. Organizační 

- F. Kolář seznámil SR s tím, že mu s vedením chlapců bude pomáhat L. Šimek – SR 

souhlasí 

- Svojsíkův závod (viz samostatný dokument) 

- Úklid Třebůvky (Benjamínci, světlušky 31.3., Skauti, skautky 7.4.) 

TÁBOR 2019:  

- Táborové funkce Hl. vedoucí – Hana Vyjídáčková, Zástupce: Tereza Havelková, Kuchyň, voda: 

Svatava Šimková, Zuzana Šmídová, Hospodář: zatím neurčen, Zdravotník: Terezka Havelková 

- Odjezd na tábor 30. června 2019 

- Rodiče naloží táborové vybavení u Janků v 8:00, potom chata, přivezou děti na tábor a odjíždějí 

– nevykládají vybavení a nestaví tábor. 

- Poučení o bezpečnosti po skupinkách podle tématu (zdravověda, kuchyň, nářadí….) 

- Oběd posunout na 13:00 

- Harmonogram tábora zachován 

- Večerní porady, věcné a produktivní 

- Táborové stavby – smíšené družiny (brána, lesní tělocvična, sušák, koše…) 

- Promyslet námět táborové hry 

- Vedoucí a zástupci oddílů zjistí do příští SR, jaké činnosti by rády dělaly na táboře a co by se 

rády naučily 

- Kumšty ano 

- Sportovní kumšty 

- Výpravy – družin bez vedoucího a s cílem, oddílové s vedoucími 

- Svobodný program 2x za tábor 

 



 
 

 

- Cíle tábora: spokojenost dětí i dospělých, stmelení střediska napříč věkem a pohlavím, rozvoj 

týmové spolupráce, rozvoj individualit dětí, rozvoj všestranných dovedností a skautských 

postojů 

- Rozcvička: 7:00 budíček – WC, 7:15 rozcvička – na starosti Filip 

- Kontrola stanů po oddílech, mírně, všichni 

- V půlce tábora – den bez budíčku, snídaně a nástup ano. 

- Návštěvní den ne. 

- Zrušit klikování za ztráty a nálezy 

- Přihlášky: ne mobily, ne cukrovinky  

- Cena tábora 2500 Kč, dospělí 500 Kč 

- Počet dětí na táboře 

. Účast T. Zedníčka, T. Opravila, M. Kubilky, J. Kotrleho  na táboře – SR rozhodla o jejich neúčasti 

(nejsou členy organizace) 

 

3. Hospodaření 

4. Výchovný 
- Nadneseny úvahy o motivaci, o vhodnosti bodování, odměnách a trestech 
- Zaměřit se a motivovat děti k účasti na vzdělávacích akcích – podzim 2019 RK Šráky 
- Budoucnost roverů (Zedníček, Opravil, Kotrle, Kubilka) ve středisku – nejsou registrovaní, sami 

nejeví zájem (jednají prostřednictvím T. Havelky), mají možnost přijít na příští SR 
- Zaměřit se a na příštích radách řešit současné osmáky/deváťáky  

5. Ostatní 
- Na podzim zopakujeme víkend pro činovníky (jako v roce 2018) 
 

 
Termín řádné SR: neděle 7.4.2019  v 16.00 ve skautské chatě 


