
 

 

Junák – český skaut, středisko Šíp Loštice, z. s. 
Zápis ze SR 12.1.2020 

 

Datum a čas konání: 12.1. 2019 od 9:00 do 11:30 

 

Přítomni:  Senta Čepelová, Tomáš Havelka, Pavel Horák, Filip Kolář, Pavla Krbcová, Svatava 

Šimková, Zuzana Šmídová, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková 

Nepřítomni: Tereza Havelková, Helena Tomečková, Luděk Šimek 

Hosté: Tomáš Opravil, Jiří Šmiták, Tomáš Zedníček 

Středisková rada je usnášeníschopná. 

 
 Program jednání:  
1. Zahájení: Jednání schůze SR zahájila a její průběh řídila vedoucí střediska Hana Vyjídáčková. Přivítala 
přítomné a konstatovala, že vzhledem k nadpolovičnímu počtu přítomných členů SR je schůze 
usnášeníschopná.  
 
2. Program:  

- Registrace 
- Rozvržení oddílů 
- Závod vlčat a světlušek 
- Tábor 
- Brigáda 
- Dobrovolníci 
- Zprávy z oddílů 
- Středisko 
 

  
3. Průběh jednání a přijetí usnesení  
 

- Registrace 

Všechny oddíly odevzdaly registrační poplatky, dospělí zaplatí na účet 

Řešeny problémy se skautisem – přechod do vyšší jednotky 

 

- Rozvržení oddílů: 

Benjamínci: vedoucí oddílu Svatava Šimková, zástupkyně – Zuzana Šmídová, 17 členů 

Dívčí oddíl: světlušky 9 a skautky 7 a Lasičky Mohelnice 9 – vedoucí Tereza Havelková, 

zástupkyně: Pavla Krbcová, Senta Čepelová, rádkyně Anna Tománková; celkem 25 dětí 

Vlčata – vedoucí oddílu Pavel Horák, zástupce Tomáš Havelka; 15 členů 

Skauti: vedoucí Filip Kolář, zástupce Luděk Šimek počet členů: 16 

Usnesení: SR souhlasí se jmenováním vedoucích oddílů a jejich zástupců. 

 



 
- Závod vlčat a světlušek 9. května v Bludově: 

Na závod se připravují jedna hlídka světlušek, jedna hlídka Lasiček a dvě hlídky vlčat. 

 

- Tábor: 

Dívčí oddíl: týden v Letohradu na skautské chatě 11. – 17. července (hlavní funkce 

zajištěny) 

Vlčata a skauti: 6. – 19. července Drozdovská Pila – hlavní funkce zajištěny: hlavní vedoucí 

Pavel Horák, zástupce Luděk Šimek, zdravotník není zajištěn, je nutné, aby měl platné 

osvědčení. Do konce dubna vybrat přihlášky na tábor, do konce května uzavřít placení 

táborů.  

Do 6. července musí být vyklizeno skladiště podsad u Šmídů, po táboře už je nutno 

uskladnit jinde – návrhy do příští SR 

Výroba podsad: Filip Kolář navrhuje objednat výrobu u pana Sysla z Kroměříže. 

SR byla ujištěna, že ten splňuje všechny náležitosti a výroba nebude dražší než u stávajícího 

výrobce. 

Usnesení: Na březnovou SR března si vedoucí připraví náplň tábora (hru, cíle), personální 

obsazení a rozpočet tábora. Platba táborových poplatků bude na účet, variabilní symboly 

jsou 20200706 pro vlčata a skauty, 20200711 pro světlušky a skautky, do poznámky je 

nutné uvést jméno dítěte. Vedoucí oddílů budou co nejdříve informovat rodiče o termínu 

tábora.  

SR souhlasí s výrobou pěti podsad, případně jedné latríny u pana Sysla, Kroměříž. 

 

- Brigáda: poděkování za úklid dřevárky. Návrhy dalších brigád – vybrání záchoda, úklid 

skladu u záchoda, složení laviček – na příští SR. 

- Dobrovolníci: 

- SR byla informována, že o dobrovolnickou pomoc středisku má zájem také Marek Opravil. 

Dobrovolníci se přihlásili těmto funkcím: Jiří Šmiták – správce skladu 

Správci chaty – Tomáš Zedníček (hlavní), Tomáš Opravil (pomocník) – do příští SR vytvoří 

společně návrh pravidel k používání a půjčování klíčů od chaty a přístupů do chaty. Zajistí 

nákup nového zámku a klíčů a výměnu zámku. 

- Správce dřevárky a komínů – Marek Opravil  

Usnesení: do únorové SR proběhne nákup a výměna zámku v hlavním vchodu do chaty a po 

schválení pravidel (k používání a půjčování klíčů a přístupů do chaty) střediskovou radou 

předání klíčů proti podpisům a datu předání do sešitu k tomu určenému – zodpovídá Tomáš 

Zedníček 

- Zprávy z oddílů: 

Vedoucí všech oddílů podali stručnou zprávu o činnosti v prvním pololetí skautského roku. 

Filip Kolář vyzvedl práci družiny pod vedením rádce Matyáše Romsyho. 

Mohelnické Lasičky vyvíjejí příkladnou aktivitu při spolupráci s mohelnickými seniory. 

 

- Středisko:  

Akce Betlémské světlo spojená se sbírkou pro domácí depozitum Píšánek byla kladně 

hodnocena. Bylo vybráno a předáno 1600 Kč. 

Senta Čepelová pozvala oddíly, zejména benjamínky, světlušky a vlčata k účasti na Vítání 

jara na Bradle 21. 3. 2020. Děti se účastní s rodiči, ti zajišťují dopravu. 



 
Na únorové SR by měl být oznámen termín úklidu kolem Třebůvky, který pořádá Údolí 

Třebůvky z.s. 

Pavel Horák předal do střediskové pokladny přeplatek za elektřinu a rok 2019 8024 

Nikdo se nepřihlásil k vyčištění WC. 

Usnesení: středisková rada bere na vědomí zápis ze SR. Usnesení bylo přijato v poměru 9:0  

Zapsala: Svatava Šimková     Ověřily: Tereza Tichá a Hana Vyjídáčková 

 

 

-  

 

 

 

 


