Středisková rada 7.11.2010
Účast: Runa, Biida, Radek, Pekoš, Vilém, Krtek, Hurva, Karel, Sysel, Štěpi, Jája,
Káťa, Pepek, Permon
Rozdělení úkolů střediskové rady,které by podle Viléma nemusel dělat vůdce střediska – on.
Chlébské - Permon a Přeceda
Dotace, psaní žádostí a hlídání termínů, středisková rada jí to bude připomínat - Dana
Registrace – Za kluky Petrák a za holky Runa. Diskuze o vybírání předplatného na rok na výpravy
zároveň s registrací se odsouvá na neurčito.
Evidence plnění a platnosti zdravoťáků, rádcáků, vůdcáku, čekatelek – ten, kdo dělá registraci (do
příštího střediska dodat elektronicky nebo papírově Vilémovi
Sledování aktualit a balíčků - Vilém, křižovatka, teepek, skaut.cz – Krtek
Řešené BabySkautů – Šmako by chtěla, aby jí z kluků chodil někdo pomáhat ve středu, Aby to Šmako
mohla za půl roku předat. Za holky už tam chodí pomáhat Nikča, za kluky se nabídl Hurva
Registrace na Mušinku – Vilém tam pojede, je to zaučování nových střediskových vůdců. Chce tam
ještě Biida, Štěpa a Runa. Musí se zaregistrovat. Je to 4.-6.3. 2011
Výsledky hodnocení kvality oddílů. Letos se to kluci (Radek) nějak nezvládli, příště se to musí
zvládnout, připravujeme se tak o body pro žádosti o dotace.
Roverský kmen chce 5.2.2011 uspořádat střediskový ples. Problémem je to, že se nesmí dělat
nepořádek na klubovně a vlastně ani být tam po 22h. Pepek napíše do ČV upomínku, že se plánuje
mikulášská nadílka pro dětský domov v Předklášteří.
Chceme se letos zúčastnit svojsíkáčů!
Sysel řeší plnění stezek, zdá se mu, že to do děcek moc hustí a výsledek neni zase tak uspokojivej.
Důležitý je plnit to průběžně na výpravách. Propojit to se Saculem. Sysel to dělá s Pepkem a Hurvou
Bude kurz o novým programu, kterýho bysme se mohli zúčastnit.
Permon s Vilémem si domluví postupný zaučování do účetnictví, hospodářství.
NA Chlébském Permon plánuje investici do vybavení společenské chatky – nový stoly a lavice
s úložným prostorem.
Skautský tarif - pobavíme se o tom, ža budeme vědět podrobnosti, jako třeba kolik to stojí.
Permon infromuje o nápadu E-on, kterej by nám mohl pomoct v činnosti, víc o tom zjistí Štěpi
Koedukace oddílů – zjistili jsme, že jedinej, kdo podporuje hlubší koedukaci, oddílů je Véla. Ostatní se
shodnou na tom, že tam, kde koedukace prospívá, tam už je a tam, kde by neprospěla, tam neni.

Šmako ještě navrhla na oddílovkách třeba hrát aspoň jednu společnou hru. Minimálně v zimě to ale
neni v takovým velkým počtu lidí proveditelný. Šlo by to ale na družinovkách, pokud se překrývají.
Runa požaduje vyměnit lampu na klubovně, v areálu je velká tma a nedá se jednak nic dělat, jedank
se děcka bojí. Pekoš to má za úkol zjistit, co vlastně nesvítí a má svítit – prostřední lapma u cestičky
nesvítí.
Vilém navrhuje na střediskový stránky dát nějaký kontaktní údaje, nějakou vtíravou a atraktivní
agitaci. Petrák se na to podívá. Chtělo by to na střediskový stránky dát jednoduchý statický
informace o tom, co to skauting je, jak funguje, co se v něm dělá, kontakty na středisko a informace
o něm. V tomto pracovním týmu je Vilém, Radek a Permon.
Tábořiště:
Kostelní Myslová u Telče – možnost koupit. Je to hezký, ale ne tak velký jako Smilov. Je tam super
koupání, ale je tam zatím nejasná voda, povodně, uložení vybavení.
Kamenice nad Lipou 1 – je to v lese, takže to se nám moc nelíbí
Kamenice nad Lipou 2 – Pěkná velká suchá louka, trochu ukloněná, v obou případech jsou místní
skauti ochotní půjčit nám svoje vybavení. Voda je tam dobrá, potok taky, ale horší je to s koupáním,
je tam jeden nejistej rybník, občas prej smrdí.
Permon zjistí, jestli bysme v Kostelní Myslové mohli najít místo na uložení věcí. Vilém prověří, jestli
se dá pronajmout vedlejší louka v Kostelní Myslové
Vilém zjistí, jestli je k prodeji i pozemek na Smilově, existuje šance, že bude k prodeji, je to ale dražší,
bude to tak okolo 100000.
Petrák – Thio schání někoho kdo by mu v Bílovicích pomohl s vedením, snad Vlčat. Nenašel by se
někdo?
Termín další rady: 29.11. v 18:30
Zapsal biida

