
 

 

Středisková rada 6.5. 2018 

Přítomni: : Eliška Hůlová, Pavel Horák, Julius Varga, Pavla Krbcová, Helena Tomečková, Tereza Havelková, 

Svatava Šimková 

Nepřítomni: Hana Vyjídáčková, Tereza Tichá 

*tučně jsou označeni členové SR 

1. Zahájení            

2. Organizační 
- Jednání s Romanem Činčarou o příměstském táboře pořádaném provozovatelem koupaliště Gm5 s. 

r. o. od 9. 7. poslední do 17. 8. Pořadatelé tábora žádají o využití chaty v případě nepříznivého 

počasí.  Roman Činčara byl upozorněn na kolizi s táborem skautského střediska a skutečnost, že po 

táboře bude v klubovnách dočasně uskladněn materiál z tábora.  

Byla nabídnuta možnost zapůjčení velkého střediskového tee – pee s tím, že by muselo být 

umístěno v areálu koupaliště a tyče by si organizátoři převezli z Drozdovské Pily a po příměstském 

táboře je dopravili zpět. 

Během června bude sestavena smlouva a upřesněn společný postup (Sluníčko). 

Roman Činčara přišel s návrhem propagace loštického skautingu v kavárně U lišky Bystroušky 

v zimních měsících. Je také možnost, že organizátoři tábora pomohou s některými nutnými 

opravami chaty. 

SR souhlasí s poskytnutím chaty pořadatelům příměstského tábora – společnosti Gm5 s. r. o. 

- David Faltus ani do konce dubna neuhradil poplatek Kč a byl tak vyřazen z registrace. 

- 21. dubna se uskutečnila výprava na Ivančenu za účasti vlčat, světlušek a skautského oddílu. 

V tomtéž termínu se uskutečnila také výprava benjamínků do Bludova. 

- Pavel Horák upozornil, že ČEZ má stále nahlášeno sídlo organizace u Petra Fialka – je třeba nahlásit 

změnu – pověřena vedouc střediska 

- Problémy s doručováním pošty do chaty – možnost platit si poštovní box přímo na poště bude 

projednána na příští střediskové radě. 

- Zjistit povinnost pošty doručovat do chaty na evidenční číslo (Sluníčko) 

- Rozbité ochranné sklo v krbových kamnech v chlapecké klubovně – nabídku zjistí J. Varga do příští 

SR 

- Julek se ptal na stav ve věci skautské energie – vedouc střediska 

- Byla provedena inventura majetku nad 3000 Kč (Zuzka, Sluníčko) 

 



 
 

 

 

tábor 2018 
- Doprava věcí na tábor: do příští táborové schůzky bude zajištěna Avie na 29.6. v 15:00 – začne se 

podsadami ve skladu města – zajistí P. Horák, stejně jako odeslání všech potřebných dopisů. Pájovi 

bylo za tím účelem svěřeno razítko střediska. 

- Do příští TR všichni vedoucí oddílů osloví tatínky kvůli předběžné účast při nakládání.  

- Stavba kuchyně – P. Horák  osloví Čočku a ten svou starou roverskou partu (Šurda, Klokan…) 

- Táborová kamna – vedoucí střediska 

- Voda rozbor – S. Šimková 

- Přihlášky na tábor jsou momentálně u oddílových vedoucích, budou dodány vedoucímu tábora na 

příští TR 

- Motorovka – vyčistit, benzín, zařídí J. Varga – pila mu dnes byla předána 

- Inventura nářadí potřebného na tábor – S. Šimková, do příští TR 

- SR odsouhlasila v pomeru 3:1 nákup střediskového vybavení, objedná vedoucí střediska (2x 

hamaka, 1x slack line, 2x celty). 

- Kontrola lékárničky a doplnění – T. Havelková 

- Jídelníček – S. Šimková 

- Celotáborová hra – Expedice na Mount Everest – S. Šimková rozešle táborovému týmu 

- Kumšty – každý člen týmu si připraví 1 kumšt, během tábora jej zopakuje 3x. Počet dětí ve skupině 

– max. 7, v bloku kumštů celkem 4 programy. 

- Každý člen týmu – vymyslí 1 společný program pro celý tábor ( v délce jednoho bloku?) 

- T. Havelková  pošle dotazníky o zdravotním stavu 

- Členové týmu si vyřídí potřebná potvrzení 

- Deskovky, knihy – budou se brát na tábor. 

- Seznam všeho táborového vybavení – T. Havelková 

- Nedořešená stavba kuchyně. 

- Táborová rada: neděle 20. 5. v 9:00 

 

3. Hospodaření 
- Bylo uzavřeno hospodaření střediska za rok 2017 

 

4. Výchovný 
Před SR proběh pohovor s Tomášem Opravilem, - Pyramidou. Tomáš Zedníček - Zedňa se z jednání omluvil. 

- Pyramida byl dotázán, jakou má vizi o své účasti na táboře, odpověď zněla: Neví, jak bude fungovat, 

vůbec neví. Bude pomáhat, co bude třeba a když bude mít čas (!) Na otázku, proč nezaplatil 

registraci, prohlásil, že mu to „přišlo zbytečný“. Byl zřejmě překvapen, že už není členem 

organizace. Později prohlásil: Tak já ani nemusím jet, tak mě neberte. 

- Bylo mu doporučeno zvážit možnost nějaké samostatné akce, případně zaplatit registrační poplatek 

na další rok a znovu se stát členem organizace. 



 
 

 

- Pyramidovi bylo také vysvětleno, že tábor nemá program pro rovery a jako člen táborového týmu 

by byl spíš zátěží pro ostatní vedoucí, od kterých očekává, že jej budou řídit a úkolovat. Odmítá 

činnost, kde by musel převzít zodpovědnost a pracovat samostatně. 

- Přítomní členové SR a táborového týmu se shodli na tom, že pro tábor bude přínosem neúčast 

Zedni, Pyramidy a Marka k. na táboře. Poslední dva jmenovaní navíc nejsou členy organizace. 

K záležitosti by se měli do příští TR vyjádřit ještě vedouc střediska a zástupce ved. střediska a další 

členové táborového týmu tak, aby po příští táborové radě mohlo být ihned těmto roverům 

odesláno mailem rozhodnutí. 

 

- ROVEŘI 

- Téma přednesla Tereza Havelková: špatná situace u roverů způsobená chybějícím vedením, 

programem a nedobrými vztahy mezi některými rovery.  

- Někteří roveři pracují s dětmi, ale jinak nemají samostatnou roverskou činnost. 

- Část bývalých i současných roverů jezdí s Čočkou na výpravy, kde nejsou zváni všichni. Tyto výpravy 

tak nelze považovat za roverské, ale za čistě soukromé akce. Středisková rada stojí o rozhovor 

s Čočkou. 

- Otázka: co můžeme roverům nabídnout? 

- Terezka Havelková navrhuje 3-4 akce ročně pro rovery, které pro ně připraví vedení střediska a 

kterých se případně členové vedení zúčastní. 

- Je třeba vytipovat konkrétní muže, kteří prošli loštickým skautingem a byli by ochotní se roverům 

věnovat (Filip Kolář, Buky, Tygr…). 

- Je třeba promyslet a formulovat vnitřní pravidla pro docházku do oddílů (někteří roveři narušují 

činnost skautského oddílu) a také stanovit, že osoby, které neuhradí registrační poplatek, se 

nemohou účastnit pravidelné činnosti, protože již nejsou členy organizace. 

 

 

5. Ostatní 
- Slib Zuzky a Pavly – z organizačních důvodů posunout až na konec prázdnin nebo na září 

- o bezpečnostní skříně byl uložen data projektor (Julek, Sluníčko). 

 
 

 
Termín řádné SR: 10. června v 10.00 

 

 


