Středisková rada 10.1.2011
Účast: Permon, Vilém, Radek, Jája, Štěpa, Sysláč, Mirek, Pekoš, Šmako, biida
1. Vilém zahajuje první letošní střerdiskovou radu
2. Podepisujeme Vyúčtování účelové dotace na rok 2010
3. Minule jsme zapomněli na dění v oddílech, čili to tentokrát napravíme. Vilém byl na obou
oddílovkách , U kluků to bylo uřvanější, ale obě schůzky byly dobrý. Jája informuje, že se jim
povedla besídka, v babyskautech se zaučuje Hurva a Nikča. Šmako dělá vůdcovky, nikdo jinej
nedělá nic. Sysel: Byla vánoční výprava, na vůdcák pude Sysel a Krtek – lesní vůdcovský kurs
Gemini, na zdravoťák půjdou k červenýmu kříži. Sova, Pádík a Desert jsou na rádcáku, ale dva
z toho nebyli kvůli Rychtě na závěrečným víkendu a teď na Rádcáku dělají problémy.
Čekatelky nedělá z kluků nikdo, ale měli by tam jít Míša, Hurva a Papež
4. Řeší se budoucnost plnění stezek v obou oddílech. Tera dostává za úkol sehnat nějakou tu
holku (prej se o někom ví), která je schopná nás do stezek zasvětit. Dál se plnění stezek bude
probírat na oddílových radách
5. Na oddílových radách mají vůdcové zformulovat, jakou formu podpory žádají od střediska
6. Do 31.1. má být hotová registrace, to má na starosti Tera, Krtek a Petrák. Vilém pošle
Petrákovi nové pokyny k registraci. Oldskauti platí taky.
7. Vyúčtování dotací statutárního města Brna, to by měla udělat Bleška, která se má údajně
vrátit brzo z nemocnice.
8. Delegáti na krajský sněm – 22.1., delegátem je Sysel a Krtek, úkolem je hájit výsledky, na
kterých jsme se shodli na střediskové radě. Vilém Syslovi ty závěry pošle.
9. Plénum BRJ hledá místo, kde se bude konat. Bude to 2.2. Půjde tam Štěpán, uvažujeme
nabídnout, že by se to mohlo konat u nás v sále.
10. Budou svojsíkáče 29.4. – 1.5. Měli bysme se na ně tedy připravit!
11. Týden otevřených kluboven bude letos místo Bambiriády, pokud se chceme zúčastit, je
potřeba se zaregistrovat. Bude to probíhat 4. – 10. 4. Ten týden budou ale oddílovky (který
musí být tí pádem naprosto nabitý skvělým programem a kázní), Šmako si udělá i
babyskauty.
12. Jája a Nikča s Hurvou si zorganizujou nábor do babyskautů, budou to inzerovat v židenickým
zpravodaji, udělají kartičky, co se budou rozdávat rodičům, bude to i v ČV a BS. Neoficiálně
jim s tím pomůže Šmako.
13. Sakutská diskotéka na Šelepce, nekuřácká, nealkoholická, ve čtvrtek 10.2.2011 v 18:00 –
22:00

14. Tábořiště – Kostelní Myslovou má v pronájmu nějaký zemědělský družstvo, na sousední
pozemek má starsota pravděpodobně kupce, takže pokud to vyjde, tak tábor bude náročnej
na sousedský vztahy. Kdosi prej kupuje mlýn, chce ho asi opravit a využívat. Permon tam ale
zase našel blízko prostor, kde bysme mohli pohodlně skladovat materiál. Smilov je asi
definitivně pryč, Glabajzna chce tábořiště definitivně uzavřít. Permon se byl podívat na
tábořišti v Bohuslavicích a neni moc dobrý, je k pronájmu ale jsou tam ty hnusný buňky a
odstranit by je bylo hrozně nákladný.
15. Termín na Dětský den: 13. – 15.5., Nevzdávej 3: 2.4.
16. Střediskový web – Vilém, Pekoš a Radek si dají zvláštní schůzku.
17. Účetnictví: máme hledat novou účetní? Nebo to necháme ještě jeden rok Blešce? Permon by
ještě jeden rok vzal Blešku, za předpokladu, že se dostane z nemocnice
18. 13.2. je uzávěrka na údajně dobrou lesní školu, kterou by někdo z nás měl mít, pokud
chceme nabourat ten hroznej brněnskej systém a mít možnost přednášet na vůdcáku tak, jak
Štěpa říkal ve svojí předvolební kampani
19. Přeceda informuje, že na Chlébským se zdražuje ubytování, cca o 5 kč/osobu/noc
20. 4.-6. 3. Je MUŠINKA, kam jde Vilém, Šťěpa a biida.
21. Permon s Přecedou chcou udělat na Chlébským dřevorubeckou show s cílem vykácet les a
nadělat dřevo, máme dvě pily a čeká se cca 8 lidí, termín je 11. – 12.3.

Datum další střediskové rady: pondělí 7.2. v 18:00 u kluků nahoře na klubovně.
V úctě zapsal
biida

