Středisková rada 2.5.2011
Účast: Vilém, Štěpán, Runa, Radek, Káťa, Ivča, Šedý Vlk, Sysel, biida
•
•

Šedý Vlk referuje o projektu, který má za cíl pravděpodobně sebrat vyprávění starých skautů.
My to podporujeme, koordinuje to Vilém, uděláme rozhovor s Mirkem.
Vilém referuje o nedělní blokádě, která skončia velice úspěšně, bylo slyšet i o skautech, kteří
se taky zúčastnili.

Dění v oddílech:
Runa:
•

•

•

•

•
•
•

Byli v Praze, akce byla fajn, ale pozastavujeme se nad tím, že všechny děcka měly hrozně
vysoký kapesný, řešilo se to s rodičema a dohoda zní že na akce se bude stanovovat
doporučené kapesné.
Holky mají problém, otec jedné světlušky nedovoluje aby dcera chodila do skautu, zakazuje i
tábory. Vilém navrhujem že po vzoru Kosíků by mohlo pomoct zajít k nim domů a domluvit
to osobně. Navrhuje, že tam zajde s Runou.
Svojsíkáče - holky byly třetí a kluci druzí,druhá družina kluků byla předposlední, protože byli
mimo soutěž protože jich bylo o jednoho míň než je potřeba. Ale i tak úspěch – dostali jsme
se do krajskýho kola!
Družina Vlků: Sova nebyl na schůzce ale zase byl na radě. Ví, že má nůž na krku, jakmile
jednou nepřijde na schůzku, tak letí. Na jeho místo podrádce družiny by mohl přijít Strom,
kterej je celkem schopnej. Řešením pro Sovu by mohlo být pozvání do Roveráku. Sova slíbil,
že se zlepší, říkal, že to dělat chce.
Výprava v Násedlovicích byla celkem fajn, problém s neúčastí vedení se řešil na oddílové
radě.
Problém v klubovně skautů – už 3 měsíce nejedou zásuvky. Musí se to řešit s Beránkem,
zavolat mu a říct aby přišel ve středu na oddílovku - - Radek.
Byl problém s organizací svojsíkáčů z naší strany. Sysel, Káťa a Krtek tam v sobotu jeli
pomoct, ale protože nevěděli kde to je, tak dorazili pozdě a protože nebyli ohlášení, neměli
moc práce, až odpoledne dělali bránu, či co... Asi celkem provar, i přes tu snahu...

Tábory
•
•
•
•

Dostali jsme nabídku od p. Havránka, že by mohl půjčit Tranzita s návěsem na dvě tuny. To
nás asi nevytrhne...
Pan Pádík nabídl svoje auto a sebe. Asi využijeme rádi spíš jeho pomoc, než jeho auto.
Paní Ripelová z Unistavu, která je tak o 30% dražší než všechny ostatní dopravní firmy, ale
máme nabídku na všechno, c omají, jen teda draze. Asi nevyužijeme.
Paní Šlězingerová od Radka má manžela, co dělá v Pekárně a má Avii a obrovskej návěs cca
38 m3. Jediná možnost kdy to převézt je ale 18. 6., čili na to datum potřebujeme povolení od
vojáků. Na starost to má všecko Radek, koordinátor samotné akce brigády na tábořišti bude

•

•
•
•

Vilém. Cena za to vypadá na cca 4000 kč, což se zdá být super. Takže pokud návěsd je
skutečně tak velkej jak se říká, určitě to využijeme.
Vilém domlouval se zemědělskýma družstvama v okolí tábora přístupy na tábořiště, dovolí
nám i dělat oheň na jejich pozemcích. Budeme muset teda postavit i mostky pro pěší, kromě
kuchyně.
Vilém domluví koupi stavebního dříví, množství na kuchyň a dva ty mostky.
Na projekt kuchyně bude potřeba udělat speciální radu, projekt je třeba dělat třeba i
s ohledem na plochu, kterou můžou pokrýt plachty, co máme. Organizuje Vilém
Karel s Pekošem měli udělat inventář, Runa jim pošle to, co udělaly holky, ať to borci přidají
do inventáře.

Nástěnka u Dělňáku
•
•
•

Vilém komunikoval s jakousi paní z úřadu. Ověřil, že tam nástěnka neni. Ví to už i na tom
úřadě, takže se bude muset znovu umístit.
Má to dvě fáze, jednak se to musí vytelefonovat – Vilém, Druhou fázi výroby nástěnky má na
starost biida
Nástěnkář bude Sysel.

Další
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biidovi se přesouvá úkol vybrat fotky pro ústředí a přibývá mu úkol vybrat super fotky na
web
Obrok – jede tam od nás Pepek, Káťa, Krtek, Libor, Eva, Iva, a asi někdo další. Zařídila to prej
Káťa, takže jí všichni na obroku políbí nohy.
Bude skautskej triatlon na lesné 22.5. Pořádaj to Delfíni. Účast zvažuje Petrák, Vilém, biida
Vilém a Radek jednou na lesní školu (a jako co?)
Maki má novej mail: makilangova@seznam.cz (a jako co?)
Středa 4.5. od 1900 je rada o DD na klubovně
Náramky na DD zařídí biida. Budou papírový a s potiskem, ať je dobrá propagace oddílu
Oddílový stránky – pokusit se ať jsou do DD aspoň v nějaké formě.
Psát měsíčně do Židenickýho zpravodaje – tentokrát Štěpa, píše o novým bomba tábořišti.
Pošle to i do ČV a BS

Termín další rady 30.5. v 18:30 na BH
V úctě zapsal
biida

