
 

 

Středisková rada 7.4. 2019 

Přítomni: : Senta Čepelová, Tereza Havelková, Filip Kolář, Pavla Krbcová, Svatava Šimková, Zuzana 

Šmídová, Tereza Tichá, Helena Tomečková, Hana Vyjídáčková  

Nepřítomni: Pavel Horák 

*tučně jsou označeni členové SR 

1. Zahájení            

2. Organizační 
Z minulé SR: 

- Stavební komise (poradní orgán Rady města Loštice) se sešla dne11.3. 2019 u chaty a posoudila 

její stav. Předseda komise pan Bálek informoval telefonicky vedoucí střediska o závěrech 

komise, žádný zápis z komise ani z jednání rady k tomuto bodu zatím ale není k dispozici. 

Vedoucí střediska vyčká do dalšího jednání rady města (15. 4.) a pokud nebude tento bod 

zmíněn v zápise, podá za středisko další písemný podnět. 

- Podsady – viz bod 2. -  Tábor 

- Trička – budou objednána definitivní počty do 14.4. 

TÁBOR 2019:  

- Podsady- problém s velikostí (momentálně se nevyrábí taková velikost, která by seděla na nové 

střediskové plachty a konstrukce). Poptá Hana Vyjídáčková 

- Latrína – je třeba nová, rozkládací. Poptá Hana Vyjídáčková (fa Salamon) 

- Předpokládáný počet dětí na táboře: skautky 4, světlušky 6, mohelnická družina 6, skauti 12, 

vlčata ? 

- Námět táborové hry: Skautské století (Senta). SR schvaluje. 

Senta založí sdílený dokument, budeme psát nápady, ke hře. 

- Oddíloví vedoucí se zeptají dětí, co by se rády naučily a zažily na táboře 

- Přihlášky na tábor jsou rozdány a některé děti již odevzdávají vyplněné. Uzávěrka ??? 

- - Úkoly: uskladnění podsad - ??? k přemýšlení. Voda - pan Urbánek, obchod Jedlí – projedná 

Svatava Šimková, nový typ sprchy – zkusí Filip Kolář, stará sprcha bude v záloze. 

Hangár 5x5 m vytipuje a objedná Hana Vyjídáčková 

Funkce táborového hospodáře – přihlásila se Helena Tomečková 

 

 

 



 
 

 

Svojsíkův závod 

- Všechny informace ke stanovištím  k organizaci jsou ve sdíleném google dokumentu 

3. Hospodaření 

- V neděli 14.4. se uskuteční inventura majetku 

4. Výchovný 
5. Ostatní 

- Svatava Šimková informovala o schůzce Svojsíkova oddílu v Lošticích v souvislosti s výročím 

bratra Jana Sršně (90. narozeniny v červenci). 

 

 
Termín řádné SR: neděle 14.4.2019  v 10.00 ve skautské chatě (porada 
primárně k závodu) 


