Středisková rada 5.4.2011
Vilém, Radek, Pekoš, Hurva, Jája, Karel, Permon, Štěpán, Šmako, Sysel,
Téra
1. Dění a problémy v oddílech
•

Holky – holky měly několik akcí a bylo jich hodně, takže úspěch ☺, babyskauti osiřeli – je
jich málo, Nikča utekla, Ivka take končí, takže vedou jen Hurva a Šmako, Šmako to
nechce předat jen tak někomu, takže to chce vest dále. Případně se začne hledat nový
vůdce babyskautů. Šmako jede s oddílem do Prahy – Šmako sehnala výbornou cenu na
člověka.

•

Kluci – jaráky se povedly, bylo tam 9 lidí, chata nebyla žádná hitparáda, přidali se i mladší
členové, takže akce se celkem hodnotí jako dobrá. Mladší měli výpravu vlčat, kterou vedl
Sysel, Míša a Biida, nebylo to moc o hrách, ale spíše pochodová, exkurze na Bičí skálu.
Sysel si oblíbil Dana. Kulturní akce, všichni se šli podívat na Míšu. Nevzdávej bylo dobrý,
byla rekordní účast, kromě našich týmů byly i dva týmy cizí. Medvědi opět vyhráli .
Během akce nebyl žádný problém a vše proběhlo v pohodě.

•

Roveři – dělalo se sázení stromků, dostali něco málo peněz, ale aktuálně se plánuje
obrok

2. Střediskový web
•

Je to ve fázi vývoje, tatínek od nějakého babyskauta. Návrh je povedený, Vílém to posílal
e-mailem obrázek toho, jak to má vypadat. Už byla tato verze i připomínkována. Takže
snad je to na dobré cestě. Zatím se jedná pouze o grafiku, NIKOLI o obsahy (texty, fotky).
Někomu trochu vadí, že je víceméně okopírované z křižovatky. Další schůzka s grafikem
je naplánována, Vilém to má na starosti.

3. Hospodářské věci
•

Ukončili jsme hospodářské věci, Bleška vše zvládla, sice trochu později, ale přece ☺.
Snad by mělo být vše zvládnuto pořádně. Bleška nebude mít v blízké době čas – je
v nemocnici. Biida si dává a snaží se dát dohromady z Nevzdávej.

•

Loňský rok jsme skončili s přebytkem. Bleška to moc nedává, jsou tam jisté mezery

•

Permon vysvětluje podvojné účetnictví… myslím, že to nemá cenu sem popisovat,
protože už teď nevím o čem mluví  a podle výrazu na tvářích ostatních nejsem
evidentně sám.

4. Inventář majetku
•

Do tábora je to potřeba udělat – kompletní majetek. Potřeba probrat co je tábor a
co ne, vše sepsat a inventarizovat. Je to nutnost vzhledem k tomu, že tábor
půjčujeme i někomu jinému, tak ať v tom máme přehled. Bude to šílená práce, musí
se to ale udělat, bylo by dobrý taky to probrat, protože tam máme určitě tunu
kravin, který už léta nepotřebujeme. Zároveň budeme vědět, co bude potřeba
dokoupit – KAREL a PEKOŠ. Evidujeme prostě všechno, nebudeme stavovat žádnou
mez, od které bychom to jinak dělali. Nemáme žádný majetek, který se odepisuje,
takže ho musíme všechen evidovat. U větších věcí, bychom je mohli půjčovat
ostatním oddílům (např.: raft). Je to potřeba udělat do konce června.

•

Možná existuje nějaká starší verze, kterou se Vilém nebo Permon se to pokusí
dohledat.

5. Tábory
•

Převoz věcí na tábořiště bude 17.6. (18. – 19.6. bude stavěcí brigáda), je ideální to
udělat zároveň kvůli finanční úspoře. Poslat žádost o povolení vojákům.

•

Domluvit autodopravu pro tento převoz věcí: RADEK zjistí ceny dopravy u firem a
napíše do ČáryVlka jestli někdo s rodičů nemá možnost autodopravy. Brácha o Jíti by
možná nějakou možnost měl.

•

Řešíme, jak se pojede, kolik aut, a jestli stačí IVECO. Pár lidí se bojí, že se to nevleze,
takže zatím řešíme jak to udělat. Tyčky od TEEPEE jsou problém.

•

Rozbory vody jsou nutný ať máme představu v čem se budeme případně koupat. I
když podle Permona jsou jatka nefunkční, tak je potřeba to zjistit. Musíme tedy
udělat dva rozbory, na potom a na pitnou vodu. Je potřeba odjet tam dříve, protože
měsíc trvá rozbor.

•

Kuchyň – asi největší operace, která nás čeká, s nějakým myslivcem je domluvený
dřevo na stavbu kuchyně. Cena bude 30kč/m3 problém je v tom, že toto dřevo si
musíme natěžit sami, čili vybrat, nařezat, prostě si udělat vše kolem. Odveze nám to,
kam budeme chtít. Další problém je v tom, že to musí být jeden ze dvou nejbližších
víkendů. Nesmíme tam postavit, žádnou trvalou stavbu, ale bude to takový všelijaký
– hlavně nedělat betonový základy. KAREL a PEKOŠ, tam zajedou 8. - 10.4. nebo o
ten týden později. To se dohodnou spolu.

•

Dřevo se bude dát sbírat, a je dohodnuto, že můžeme kácet, co budeme potřebovat.
Je to nějaký lesík s bordelem. Bude potřeba udělat nějakou brigádu abychom mohli
kácet.

•

Tábor je ohlášen na ŽP v Telči. Komunální odpad bude potřeba někam vozit, musíme
najít dobré místo - VILÉM, musíme ho třídit!!! Vsakovačka není problém (dokonce
může být i na cizím pozemku). V potoce se nesmíme umývat mýdlem, protože po
proudu je nějaká památka. Vsakovačka se musí zakrývat.

•

Skauti mají v okolí dobrou pověst, takže by nás tam mohli mít rádi.

•

Pekoš má nějaký super místo na oheň na pomezí dvou luk u potoka. VILÉM se podívá
čí je to pozemek a případně to zkusím nějak domluvit. Jednání o vedlejší louku se

nám nedaří, pan Kovář není moc nakloněn nějakému jednání, tím, že ignoruje
veškerou komunikaci.
•

Bylo by dobrý jednat i o okolních loukách, abychom mohli někde hrát soft, fotbal
apod.

•

Chybí tam keře, takže půjde vidět z cesty. Ideální je vrba, protože roste jako prase.

•

Do 15.5. odeslat hlášenky tábora.

•

Do příště napsat rozpočet tábora a vedení oddílů.

•

Stavěčka a převoz by byla dobrá dělat s některýma rodičema. Poslední stavěcí akce
bude bez tatů a uděláme to sami.

•

Louka bude posekaná předem, případně si ji dosekáme potom.

•

Co koupit na tábor: plachty na stany (5ks), nářadí a ostatní drobnosti se vyřeší před
táborem. Zkusíme je opravit, kupovat nové je asi pro tento rok zbytečné. Do příští
rady PEKOŠ zjistí co a jak. Řezivo na kuchyň – krokve, krajinky.

6. Dotace
•

Dotace je dost vysoká, ale Permon málem zapomněl odevzdat projekt kvůli
Chlébskému.

7. Dětský den (14.5.)
•

Úklid (15.5.) - Kamenáčky budou mít asi podobnou akci. Jak se s nima dohodnem –
RADEK zavolá panu Skočovskému

•

Štěpán napíše do Židlického zpravodaje

8. Emailová komunikace
•

je potřba vybírat jen ty, komu se to má vážně poslat

9. Kroje
•

Docházejí krojové košile, tak je potřeba je co nejdříve odevzdat. Šmako by se v Praze
mohla podívat a případně něco koupit. Véla nebo Permoník by to mohli zařídit. Toto
se týká hlavně vlčat. Ve Veronice můžeš odevzdat starou krojovou košili a výtěžek
jde na Kaprálkův mlýn. Je tam slušná šance najít dobrou a padnoucí košili.

•

Hodilo by se udělat střediskový trička a v září je mít.

•

Sysel napíše informace do ČáryVlka ohledně krojů

10. Areál
•

Všechny vyhazovat, nemají tu co dělat. Nějak se dohodnout co a jak bude, protože se
nám tu množí ostatní lidi. Případně zapojit do akce městskou policii. Dohodnout se
s ostatníma a Beránkem a nějak to řešit, protože je to hodně problém. Je tu hrozný
binec. Není tu žádný správce.

•

Opravení sítě – RADEK, KAREL, PEKOŠ, ŠTĚPÁN v pátek 8.4. v 18:00

•

ŠTĚPÁN a PERMON si vezmou na starost komunikaci s obcí

Další středisková rada bude 2.5. v 18:30.

