
 

 

Rada Stromu je usnášení schopna v počtu 5 z 7 členů. Pícha příchod 15:50, Petroušková odchod v 15:50.  

 

 

Program: 

 

✓ Rezignace člena rady + způsob dovolení do funkce 

✓ Svolání podzimní Valné Hromady 

✓ Novoroční setkání členů spolku  

✓ Termíny táborů  

✓ Pořízení nového vybavení  

✓ Sekání louky 

✓ Zazimování kadibudek  

✓ Webové stránky spolku 

✓ Centrální nákup trvanlivého zboží 

✓ Facebooková stránka spolku 

✓ Akce pro rodiče s dětmi  

✓ Účast na bourání a stavění  

✓ Žádost o finanční příspěvek města  

✓ Cena táborů  

✓ Čertovské deskohraní 

✓ Poplatky ve Spolkovém domě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 1 z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna z. s 
Datum 29.9.2019 

Místo: Dům sourozenců Roškotových  

Čas: 13:30 – 16:20  

Účast Přítomen Nepřítomen 

1. Jan Moravec  

2. Pavla Nedvědová   

3. František Pícha   

4. Lucie Lebedová   

5. Zuzana Petroušková  

6.  Jiří Zvára 

7. Petr Irion  

Další zúčastnění: Kateřina Vinšová, Barbora Kočová, Debora Janáčková, Barbora Žabová, Jan Bláha, Eliška 
Kunstová 



 

1) Rezignace člena Rady a způsob řešení  

Na setkání Rady a hlavních vedoucích běhů byla přijata rezignace Jana Moravce z funkce Náčelníka. Jan 
Moravec bude funkci vykonávat do 9. 11. 2019, kde bude zvolen nový člen Rady. V případě okamžitého 
ukončení funkce je Pavla Nedvědová ochotna převzít povinnosti Náčelníka.  
 
Dovolení člena: Nejprve dojde k jmenování nového člena Rady k těm stávajícím a následně dojde hlasování 
o dosazení členů Rady do funkcí. Na jarní výroční Valné hromadě pak proběhnou řádné volby do Rady.  
 

2) Podzimní Valná hromada 

Zúčastnění souhlasí se zkouškou zavést dvě Valné hromady za rok. Zavedení podzimní je z důvodu brzkého 
zhodnocení proběhlých táborů a včasného připomínkování, co je potřeba pořídit, dále pak přijímání nových 
členů a jiné dle potřeby. Na této Valné hromadě bude rozvedena diskuse na téma členských příspěvků a 
povinností členů Rady.  
 
Pozvánku zajišťuje Jan Moravec, občerstvení Jiří Zvára. 
 
Valná Hromada bude probíhat cca od 13:00 9. listopadu 2019, před ní se uskuteční brigáda (zazimování 
mlýna, dřevo), od 17:00 končí Valná hromada a nastává akce i pro nečleny. 
 

3) Novoroční setkání členů spolku 

Byl přijat návrh na zavedení akce pro členy spolku. Akce se uskuteční 18. 1. v prostorách Blanického mlýna, 
kde bude pro členy připraven program a pohoštění. Program si na starosti bere Debora Janáčková.  
 

4) Termíny táborů 

Byl vznesen dotaz, kdy se bude následující léto začínat s tábory s ohledem na nešťastné ukončení školního 
roku. Byly vzneseny 3 návrhy: 1. běh – začne až 5. 7. a skončí 19. 7. nebo začne 1. 7 a skončí 12. 7., poslední 
varianta je, že tábor začne 28. 6. a skončí 12. 7. Tato řešení jsou nyní na zvážení členů 1. Běhu.  
 

5) Pořízení nového vybavení 

Účastníci se shodli pořízení několika nových věcí: dřevo na podlážky do kuchyně (alespoň 3 kusy), dřevo na 
podsady a poličky (ideálně kompletní výměna), celty na stany (5 kusů), molitany do podsad, potahy na 
molitany, řemínky k jídelně a kuchyni (řeší Petr Irion), skříně (sledují všichni akce ve výprodejích a 
bazarech), čerpadlo na elektriku (řeší Petr Irion), nová oficiální razítka (ideálně pro každý turnus jedno – 
provedení po změně adresy).  
 
Dále bylo dohodnuto, že na poslední brigádě před stavěním a na stavění budou opět naimpregnovány celty 
na stany.  

 

6) Sekání louky 

Dále byl vznesen návrh na častějším sekání táborové louky. Návrh bude probrán s majitelkou koní, která 
poslední roky louku seká těsně před konáním táborů.  
 

7) Zazimování kadibudek 



 

 
Pavla Nedvědová u truhlářů ověří vhodné zazimování nových kadibudek. Dále se zúčastnění dohodli, že by 
ještě před zimou mohlo dojít k přetření prken impregnací – záleží na názoru odborníka. 
 

8) Webové stránky spolku  

Petr Irion si bere na starosti předělání designu stávajících webovek spolku. Bude tak učiněno v podzimním 
až zimním období.  
 

9) Centrální nákupy 

Byla probírána varianta hromadného nákupu trvanlivých potravin a drogerie pro celý spolek, aby tak 
docházelo k šetření. Produkty budou nakupovány ve slevě a využívány v průběhu táborů. Pavla Nedvědová 
se zmínila o levném nákupu zboží přes Dobrý výběr - flop, ověří, jak funguje.  

 

10) Facebooková stránka spolku 

Bude zřízena facebooková stránka spolku, kterou budou moc sledovat všichni účastníci táborů jak dospělí, 
tak děti i jejich rodiče a široká veřejnost. Na stránkách budou zveřejňovány akce spolku, vyhlášení přihlášek 
na tábor, poptávka o potřebných věcech a jiné…  Tuto agendu si bere na starosti Lucie Lebedová 

 

11) Společná akce pro rodiče s dětmi 

Pavla Nedvědová má na starosti společnou akci pro rodiče s dětmi. Která se s velkou pravděpodobností 
uskuteční příští podzim. Předběžné téma akce jsou Indiáni. Na programu by byli stanoviště s úkoly, 
odpočinková a relaxační zóna pro popovídání si a seznámení se a noho dalšího.  
 

12) Účast na stavění a bourání 

V rámci setkání bylo dalším probíraným tématem účast na velkých akcích: Stavění a bourání tábora. 
V rámci setkání bylo vzneseno několik návrhů. Pavla Nedvědová si do příštího setkání bere na starosti 
připravení návrhu, jak zlepšit účast.  
 

13) Finanční příspěvek od města 

Lucie Lebedová zažádá do konce roku o finanční příspěvek města. Příspěvek bude využit na chod spolku či 
vybavení.  
 

14)  Cena táborů  

 
Rada se shodla o navýšení ceny táborů z 4 000 Kč na 4 200 Kč; odpovídajícím způsobem bude navýšena i 
cena 4. Běhu dle délky trvání. 
 

15) Čertovské deskohraní 

Petr Irion si bere na starosti organizaci akce pro děti v Domě sourozenců Roškotových. Jako každoročně 
bude Strom pořádat hraní deskových her pro děti. Akce se bude konat 7. 12. 2019 od 13:00 do 17:00.  
 
Jednání se Spolkovým domem o místě a propagaci obstarává Jan Moravec. 



 

 

16) Poplatky ve Spolkovém domě 

 
Dojde k odstoupení od smlouvy s MAS Blaník z.s. a zrušení uskladnění spolkových věcí v jejich kanceláři. 
Dále bude s vedením Spolkového domu projednána výše členského příspěvku a případné odstoupení.  
 

17) Změna adresy  

Po zavěšení schránky proběhne oficiální změna adresy v rejstříku společně se změnou předsedy spolku. O 

změně bude vyrozuměna pošta spolu se zrušením PO Boxu. 

 
 
 
Zápis provedla: Lucie Lebedová 
Doplnil a zkontroloval: Jan Moravec 
 

 


