Středisková rada 29.9. 2019

Přítomni: : Hana Vyjídáčková, Tomáš Havelka, Tereza Havelková, Filip Kolář, Pavla Krbcová,
Svatava Šimková, Helena Tomečková, Luděk Šimek (host), Tereza Tichá
Nepřítomni: Senta Čepelová, Pavel Horák
SR je usnášeníschopná
Program:
- Stavba nového skautského domu – SR bere na vědomí informace (zápis stavební
komise, výhled) – zápis ze stavební komise v příloze
- Registrace
- Sněm
- Dořešení tábora
- Vzdělávání vedoucích
- Rovering
- Závěr
-Jednání schůze SR zahájila a její průběh řídila vedoucí střediska Hana Vyjídáčková a zástupkyně Tereza
Tichá. Přivítala přítomné a konstatovala, že vzhledem k nadpolovičnímu počtu přítomných členů SR je
schůze usnášeníschopná.
-Následně bylo přistoupeno k programu dle sdíleného dokumentu:
-Stavba nového skautského domu: Tereza Tichá informovala o jednání se stavební komisí (zápis z jednání
stavební komise - viz příloha) a shrnula shody na vybavení nového skautského domu z pohledu činovníků
střediska. Svatava Šimková informovala o stavbě skautského domu říčanských skautů a o navázání kontaktu
s nimi.
Usnesení: Tereza Tichá pošle všem zúčastněným co nejdříve požadavky jednotlivých činovníků na skautský
dům a jejich shrnutí – shody. Svatava Šimková zjistí další informace u říčanských skautů, zejména
k samotnému projektu. Vedení střediska pošle shrnutí na MÚ do nejbližšího zasedání rady (požadavky a
shody, možnost sdíleného projektu s říčanskými skauty).
Usnesení bylo schváleno 4:0

-Registrace
Usnesení: Registrační poplatek na rok 2020 činí 450,- a bude vybrán do listopadové SR. Vůdce oddílu
odevzdá vedoucí střediska spolu s přihláškami jmenný seznam členů oddílu s celkovou částkou a
vlastnoručním podpisem, to odevzdá do 24. 11. vedoucí střediska Zájemci o STS odevzdají 200 Kč
k registraci. SR bere na vědomí informace o tom, že středisko Šíp přešlo od srpna 2019 na skautskou
energii. Usnesení bylo schváleno: 4:0
-Sněm
Usnesení: Střediskový sněm se bude konat v neděli dne 3.11.2019 od 9:00 v chatě, v krojích. Občerstvení
zajistí Pavla Krbcová. Kandidátní komise – Svatava Šimková + Zuzka Šmídová, Filip Kolář Volební komise –
Helena Tomečková, Tereza Havelková. Vedoucí střediska osloví Patrika Kubu a Dominika Vlacha s dotazem,
zda budou pokračovat v revizní komisi. Ihned po ukončení sněmu bude následovat středisková rada.
Usnesení bylo přijato 4:0

-Tábor 2020
Usnesení: Skautky navrhují uskutečnit svůj tábor společně s oddílem z jiného střediska, konkrétní návrh
přednesou na listopadové SR. Pokud tato varianta padne, uskuteční skautky putovní tábor. Obě varianty
potrvají minimálně týden. Světlušky – Pavla Krbcová se domluví se Sentou Čepelovou do příští SR na týdenní
variantě prázdninového pobytu na chatě. Skauti a vlčata – počítají s klasickým táborem na tábořišti na
Drozdovské Pile. Do příště (3.11.) nahlásí termín a výsledek domluvy se Sentou Čepelovou. Benjamínci
tábor neplánují. Usnesení bylo přijato 4:0

-Vzdělávání vedoucích a rádců
Tereza Tichá informovala o možnosti využití skautské křižovatky pro přihlašování na vzdělávací akce, Zuzana
Šmídová informovala o tom, že se přihlásila na zážitkový zdravotní kurz v Šumperku na podzim. Tereza
Havelková pracuje na zorganizování zdravotnického kurzu ČK, měl by proběhnout v listopadu, zkoušky
v prosinci, informace podá průběžně. Helena Tomečková - se přihlásí na vůdcovský kurz, konkrétní kurz
zvažuje. Anna Gerlichová je přijata na Krok (Rádcovský kurz Olomouckého kraje)
Usnesení: SR bere na vědomí informace o vzdělávacích akcích. Usnesení přijato 4:0

-Rovering
Středisková rada se informovala na průběh aktivit Luďka Šimka a Filipa Koláře ve věci případného založení
družiny roverů.

Usnesení: SR ukončuje k 29.9. 2019 dni pokus vytvořit pro skautský rok 2019/2020 roverskou skupinu. O
přijímání dospělých zájemců o členství v loštickém středisku a jejich registraci rozhoduje (dle stanov a
organizačního řádu Junáka) SR. Strategii roveringu a případné založení roverské skupiny (družiny, oddílu)
bude dále řešit středisková rada, která pouze na základě svého kolektivního rozhodnutí může pověřit
konkrétní osobu/osoby dalšími kroky. Usnesení bylo schváleno. Pro -3 hlasy, zdržel se hlasování – 1 hlas.
-Středisková rada byla ukončena ve 12:00
-

Termín řádné SR: 3.11. (po ukončení sněmu)

