Středisková rada 7.3.2010
Permon, Radek, Krtek, Sysel, Véla, Tera, Pepek, Šmako, Pekoš, Karel, Míša,
Čert, Vilém, Štěpa, Biida, Tio
Informace o činnosti:
Holky měly víkendovou výpravu (neuvedeno kam), bylo jich málo ale bylo to dobrý, jely by tam i
příště, je tam i kostel ☺
Problém je u baby skautů – Nikča, která je vede, odchází z oddílu
Proběhla Mušinka – vzdělávací víkendová akce, byl tam Vilém, Štěpa a biida. Bylo to jakš takš
přínosný, snažili jsme se navštívit co nejvíc programů na různý témata – hospodaření, PR, SkautIS,
revize, dotace...
Vznesen návrh vzít úplně nový dospělý lidi, kteří by měli čas, energii a schopnosti vést Vlčata a Baby
skauty. Jak je ale sehnat? Ví někdo o někom takovým?
Registrace proběhla včas a v pořádku, je nás rovných 100!
Podána žádost o dotace (asi na obec) o 63000, obvykle dostaneme okolo 15000
Kluci měli třídenní výpravu na Kuklík, bylo jich i s vedením 14. Povedená akce
Na březnové oddílovce slavnostně přešlo 5 vlčat do skautů (Mirek, Ondra, Hobit, Kuba a... toho
posledního jsem zapomněl.
Vlčata se dělí na dvě skupiny – Čápi a Káňata
Pepek představuje nový název roverského kmene Tilia, žádá dotaci na Obrok, kam se úspěšně
dostali, dotace může být ale jen na cestu. budou sázet stromky a polezou do jeskyní.
Přichází Tio, představuje se. Jednáme o pronájmu tábořiště. Holky 2.-16.7., kluci 16.7-6.8. Čert 6.8.13.8., Tio (Manere) 13.8.-27.8.
Scházíme se tady proto, abysme se dohodli na ceně pronájmu střediskovýho a oddílovýho majetku.
Problémem je rozpočet ceny převozu věcí ze Smilova, opotřebení týpka, stanů, hangáru. Cena byla
začátkem stanovena na 4500 kč za týden. Probíhá výměna názorů, každý ma jiný zkušenosti, někdo
našel pronájem jiných tábořišť podstaně levněji, někdo zase daleko dráž. Po jistých dohadech a
vysvětlení nejasností, započtení stavby kuchyně a zaokrouhlení nahoru, to vychází na 5000.
Vilém vyvolává hlasování, 2 se zdrželi, zbytek včetně Tia jsou pro.
Grafika a webové stránky – zadali bysme to profesionálnímu grafikovi, podstatnou částí by bylo
navrhnout logo, který by bylo reorezentativní a nadčasový. Zadarmo nám to nikdo neudělá, logo a
programování stránek je ale za až desítky tisíc.

Někteří jsou ale proti, oddílový stránky tak jak jsou prý stačí. Vilém ale propaguje, že stránky musí
zaujmout, musí být atraktivní. Véla má návrh inzerovat úkol designu stránek a loga mezi rodiči a
členy. Runa si to bere na starost. Měla by se dělat soutěž a na květnové oddílovce by se měly návrhy
vyhodnotit.
Úřednický balíček – Vilém pro orientaci ostatních krátce shrnuje, co bude potřeba udělat a vyřeší to
s Permonem a Bleškou
Vilém oznamuje plán udělat na stránkách autorizovanou část s dokumenty. Byly by tam např. Zápisy
ze střediskových rad.
Registraci dělat do skautISu průběžne během celýho roku (jeden z podnětů, získaných na Mušince.
Bíďa si bere na starost proíjít databázi oddílových fotek a vybrat ty, který mají potenciál být otištěny
ve skautských časopisech, protože je po nich poptávka.
Šmako napíše Zdeňkovi (?) dotaz na redakční prodlevu mezi odevzdáním článku a otištěním. Kvůli
článku o loňským dětským dnu. Letos bude 13.-15.5.
Svojsíkáče – uzávěrka je 23.3. Přihlásit dva týmy z oddíl má za úkol Radek.
Vilém má nápad udělat letní akci na klubovně na cca 3 – 5 dní pro Babyskauty. Je sice pravda, že by
to bylo náročný, ale mohlo by to baby skauty připravit na tádor. Štěpa navrhuje udělat to na konec
prázdnin. Šmako ale říká, že jsou ty děcka neschopný a nejde s nima tím pádem nic dělat. Většina lidí
by to dělat nechtěla. Šmkao by ale nějkej příměstskej tábor udělala po vzoru kohosi ze z Plzně. Podle
Viléma je ale příměstských táboůr už dost. Šmako naopak říká, že by něco takovýho udělala, i jako
komerční akci pro Rovery. S organizací by se mělo začít v listopadu, aby se o akci vědělo už v lednu a
v létě 2012 by to proběhlo. Byl by to i přivýdělek pro Rovery. Šmako je automaticky šéfka akce.
Školení o stezkách proběhlo v neděli, bylo to super. Dostaneme k tomu materiály. Chtělo by to
jendoho koordinátora v každám oddíle. Kdo to bude?
Další vzdělávací akce se týká Viléma a Radka – Lesní jihočeská škola.
O víkendu proběhla Mušinka, byl tam Vilém, Bíďa a Štěpi. Bylop to i docela přínosný.
Štěpa propaguje denní škoení PR, který organizuje Ivuška. Jde tam Runa a klidně i Štěpán. Je to
V úterý 8.3. bude v kině Art motivační večer na téma 100 let českýho skautingu. Je to jako součást
oslav 100 výročí. Jde tam Permon.
Štěpa si bere na starost Dětský den.
Úklid BH si bere na starost Míša, je potřeba to zkoordinaovat s Kamenačkama. Radek tam zavolá a
domluví to.
Na závěr rady vyplácíme peníze za telefon těm, co jsou přítomní (podle rozhodnutí na jedné
z předešlých střediskových rad).
Novej kontakt na Pepka: pmatulka@email.cz

Termín další rady je 4. 4. V 18:30 v klubovně holek

V úctě zapsali
Krtek & biida

