
 

 

Středisková rada 4.6. 2017 

Přítomni: Pavel Horák, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková, Svatava Šimková, Tomáš Opravil, Tomáš Moťka, 

Tomáš Zedníček, Zuzana Šmídová, Julius Varga, Dominik Vlach 

Nepřítomni: Tereza Havelková, Patrik Kuba, David Faltus 

*tučně jsou označeni členové SR 

1. Zahájení 

2. Organizační  

- změna sídla je již zapsána ve SkautISu, adresa je: Ke Koupališti č. ev. 48, Loštice 

- Je nutné nahlásit změnu adresy ČEZu a dalším organizacím – zodpovídá Hana Vyjídáčková, 

termín – do konce července 

- Poštovní schránka – objedná Tereza Tichá (schránka za 1343 Kč), co nejdříve po dodání 

nainstaluje Tomáš Moťka. 

- Byla zakoupena dvě nová středisková razítka. 

- Jiří Šmiták předal toto vybavení: skener, vrtačka, klíče – knihovna, klíč Brano, programové a 

metodické materiály. Oznámil, že od 30. června končí s činností ve skautském středisku Šíp (od 

srpna bude bydlet a pracovat v Brně). Jiří Šmiták odevzdá klíče od chaty po ukončení 

skautského roku (konec června) 

- SR schválila v poměru 5:0 zapůjčení stanu paní Kvapilové – od 17. 7. proti předávacímu 

protokolu. 

- Svatava Šimková informovala přítomné o dopise od paní starostky – domluvit jednání ohledně 

soc. zařízení na koupališti, s tím, že bychom měli k dispozici jedny klíče (na základě smlouvy). Za 

jednání zodpovídá Svatava Šimková. 

 

3. Tábor 

- Info o h. skauting – online program na přípravu rozpočtu a zpracování vyúčtování větších akcí, 

výprav a táborů 

- Možnost využití slev na vstupy díky členské kartě Junáka (přehled slevových míst) 

- Výprava Smrčina – 10. 7. – 15. 7. 2017, skauti, vlčata, roveři, vedoucí akce Tomáš Moťka - 

Čočky, zajistí náležitosti, zapůjčí si nádobí a motorovou pilu, (příp. další potřebné vybavení).  

- Tábor Praha – přípravy probíhají podle plánu, tábor je organizačně i personálně zajištěn. 

 

 



 
 

 

4. Hospodaření 

- Julius Varga předal Haně Vyjídáčkové doklady o vložení veškeré pokladní hotovosti na účet 

střediska. 

- Byl zaplacen skeleton software (účetní program) 

- Registrace skauti – David Faltus předá částku 8000,- v pondělí 5. 6. 2017, jak avizoval. 

- Je zapotřebí vytvořit návrh vnitřní hospodářské směrnice – zodpovídá vedoucí střediska. 

- Na účet přišla dotace od města ve výši 30 000 Kč.  Možnost využití: kamna cca 6 000 Kč do dívčí 

klubovny. Kamna, která jsou v klubovně nyní, nevyhovují z hlediska bezpečnosti. Je nutno 

zakoupit již schválenou bezpečnostní skříň do skladu a skříňku pro benjamínky. 

- SR schválila v poměru 5:0 nákup nášivek, stezek apod. na začátku skautského roku oddílovými 

vedoucími, a to dle aktuální potřeby. 

-  

5. Akce střediska: 

- Střediskové zahájení skautského roku: 9. září 2017, forma bude upřesněna 

- Veřejná SR pro zájemce z řad rodičů – navrhl P. Horák (bude po zahájení 9.9.) 

- Hana Vyjídáčková a Pavel Horák informovali o účasti skautek na Svojsíkově závodě. Poděkování 

Pavlu Horákovi a Tereze Havelkové a soutěžící družině Ledňáčci (H. Tomečková, A. Šilberská, A. 

Gerlichová, A. Knápková, M. Berková) 

- Tereza Tichá navrhla výpravu na Drozdovskou pilu uprostřed prázdnin – doladí se v průběhu 

června, pro zájemce všech věkových kategorií. 

- Střediskové setkání pro děti, sourozence, rodiče, činovníky, oldskauty a přátele loštického 

Junáka.  sobota 17. 6.  od 15.00, neformální setkání spojené s opékáním  

Úkoly: 

pozvat děti a rodiče – zodpovídá Hana Vyjídáčková 

Občerstvení: Svatava Šimková – tvarůžky 

Opékání masa – Julius Varga  

Tomáš Opravil a Pavel Horák se zeptají na možnost zapůjčení grilu 

Pečené sladkosti – maminky 

Možnosti programu: fotokoutek,  kvízy, dekobal 

Návrhy drobných her zasílat mailem Tereze Tiché 

Airsoft stanoviště – Tomáš Zedníček a Tomáš Opravil navrhli, že zajistí 

Zeleninu, nápoje a potřeby na hry nakoupí H. Vyjídáčková a T. Tichá 

Pozvat oldskauty: Svatava Šimková 

Pozvat starší rovery: Pavel Horák, Tomáš Moťka 

Termín řádné SR: sobota 9. září 

Zapsala: Svatava Šimková 


