
Zápis z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna
z. s

Datum 8.1.2022

Čas: 14:00-15:30

Účast Přítomen Nepřítomen

1. Lucie Skalická

2. Pavla Nedvědová

3. Zuzana Petroušková

4. Lucie Lebedová 

5. Jan Bláha

6. Jiří Zvára

7. Jakub Němec

Další  zúčastnění:  Barbora  Žabová,  Matyáš  Kalina,  Jan  Fousek,  Stanislav  Beníček,  Šárka
Hromasová, Kateřina Vinšová

Rada STROMu je usnášeníschopná v počtu 5 z 7 členů.

Program:

• Přihlášky na rok 2022
• Cena táborů
• Termíny akcí

1. Přihlášky na rok 2022

Přítomní se dohodli, že veškeré podklady na přihlášky budou dodány do konce tohoto víkendu. 
Přihlášky pro stávající děti se spustí v týdnu od 15.1. 2022. V následujícím týdnu od 22.1. 2022 se 
dají přihlášky na webové stránky.

2. Cena táborů

Na schůzi bylo domluveno, že se tábory pro letošní rok zvýší o 400 Kč. S tímto návrhem souhlasili 
všichni přítomní. Cena táborů pro rok 2022: 1., 2., 3.běh: 4900 Kč (druhý sourozenec 4700 Kč), 
4.běh: 3800 Kč (druhý sourozenec: 3600 Kč)



3. Dotace a inventura majetku

Do konce března je potřeba nakoupit všechny věci, o které jsme požádali v dotaci. Je potřeba 
poptat minimálně 3 pily, které nám připraví dřevo na podstady a podlážky. Do konce března je 
nutné tyto podlážky a podstady udělat. Dále poptáváme pevné celty, které v současné chvíli 
nejsou k dostání. Domluvili jsme se, že se na vyhledávání zaměříme, případně zvolíme nejlepší 
alternativu. Dále bylo na schůzi domluveno, že se udělá podrobná inventura majetku, vyčlení se 
zvláštní skříň na nářadí a toto nářadí se bude kontrolovat a předávat vždy mezi jednotlivými běhy. 
Inventuru majetku si vzal na starosti Jan Bláha a Jakub Němec.

4. Srovnání terénu jídelny,nákupy

Na loňských táborech byl zjištěn problém s nerovným terénem hlavně v oblasti kuchyně a řešili 
jsme možné varianty zlepšení tohoto problému. Padlo několik návrhů, jak tento problém vyřešit. 
Jan Bláha a Jakub Němec mají na starosti vymyslet řešení a toto řešení zrealizovat. Dále se mluvilo 
o pískování tyčí jídelny a kuchyně a nákupu nového nádobí do kuchyně. 

5. Kurz na práci s motorovou pilu

V letošním roce bude končit platnost osvědčení práce s motorovou pilou. Bylo dohodnuto, že 
každý běh vyšle na kurz minimálně jednoho zástupce. Na schůzi bylo také zmíněno, že jsou 
problémy se stávající motorovou pilou a jednalo se o koupi nové. 

6. Svícení na táboře 

Na schůzi jsme se také snažili zamyslet nad alternativou svícení na táborech. V současnosti 
používáme hlavně plyn. 4.běh má nové řešení, jak centrálně osvětlit celou jídelnu. Čekáme na 
předložení tohoto návrhu a pak by byla dohodnuta případná realizace. Dále se domluvilo, že se 
pořídí na každý běh 4 nové lampičky, které částěčně plyn nahradí. 

7. Termíny akcí pro rok 2022

Kvůli stále se měnícím podmínkám kolem Covidu jsme do podrobna neplánovali žádné brigády, 
které by se měli v letošním roce uskutečnit. Domluvili jsme tedy zatím jen dva termíny: 
26.3. 2022 Valná hromada spolku (pouze pro členy spolku), navazovat bude vítání jara, kterého se 
mohou zúčastnit všichni účastníci táborů
24.6., 25.6. 2022 Stavění tábora

Zápis zpracovala: Pavla Nedvědová


