Středisková rada 6.12.2011, na klubovně
Účast: Vilém, Pekoš, Krtek, Hurva, Radek, Jíťa, Tera, Ivka, Šmako, Káťa, Permoník, Biida
Omluveni: Janka, Míša
1. Dění v oddílech:
a) Krtek: Byly družinový výpravy, v jedné družině bylo málo lidí, ale ti co byli, si akci
pochvalovali. Na druhé výpravě bylo víc lidí. Krtek se Syslem byli na Mikulášským semináři.
Byl tam ples, a taky hodně přednášek. Celkově dobrý.
b) Šmako: Bylo jich na všech oddílových akcích strašně moc, podle ní je to dobrou propagací.
Pak byla Karaoke Party , tam jich bylo 7. Na výpravě jich bylo na Chlébským 17. Pak byl taky
výlet, tam jich bylo 27 i přes špatný počasí.
c) Brigáda na Clébským, s Přecedou a Pepkem bylo 6 lidí, dělalo se především dřevo. Krtek
předává zprávu z Mixemu, že všem se Chlébský líbí.
2. Mikulášská besídka: bylo tam málo ogranizátorů, kdyby bylo tak o 4 víc, tak bude líp. Stejně,
obrovskej dík patří Míše. Scénka byla úplně krok vedle, to bylo nejslabší. Míša jde ve středu
na Bernáškem. Pro návštěvníky to asi nebylo špatný. Míša by tam měla jít s pokorou, ale taky
s jistotou, že se to docela povedlo a taky s ujištěním, že víme, že jsme něco udělali špatně,
víme co a víme jak to do příště zlepšit. Rozpočet jsme možná trochu přešvihli, ale ne o moc a
měli by to proplatit. Účty Radek vybírá Míše a ta je proplatí.
3. Janka domlouvá exkurzi do Osvětimi, bude tam volat. Bude to na Vilémovy narozeniny, takže
mu pak uděláme hobla v plynové komoře ☺
4. Roverway 2012 ve Finsku, Vilém rozdává letáky Krtkovi, ten je dá Pepkovi a ten to rozdá a
probere v kmeni. Koliduje to s táborem 94BO, čili by o kluků nemělo jet úplně moc lidí.
Termín na přihlášky je celkem šibeniční – 15.12..
5. Provozní věci. Pepa si nevystěhoval věci z kumbálu , do 10.12. má deadline, Vilém si na něj
bere číslo a bere to do svých rukou.
6. Kluci zrekonstruovali čajovnu a ještě budou dolaďovat, kupovat skříňky, vysavač, zatím se
neutratilo nic.
7. Členský poplatky budou stejný jako loni. Na ústředí s časopisem 220, bez časáku 180, na kraj
20, na BRJ 100, celkem tedy 300 bez časáku nebo 340 s časákem. Registraci za 94BO vyřizuje
Petrák, za holky Runa, nebo někdo jinej?
8. Existuje pojštění odpovědnosti pro starší skauty, určitě pojistíme kohokoli z nás, komu je nad
15. Stojí to na rok jen 65 kč. Vedoucí oddílu pošlou Vilémovi seznam všech lidí, který chcou
pojistit.
9. Permoník pošle Vilémovi jakýsi zahraniční kontakty. Nástěnku zatím neřešil.
10. Článek do zpravodaje psal o škole v Africe Pepek, článek o Mikulášské napíše prosím Míša,
podle toho, jak dopadne jednní s Bernáškem.
11. Řeší se impregnace stanů, Permoník by to dal firmě, cena cca 1000/stan. Nový ještě
nepotřebujou opravit. Než impregnovat a spravovat starý, raději koupit nový. Řeší Permoník
a Pekoš.
12. Permoník dal do servisu motorovku, bude to stát 1000kč, ale bude jako nová.
13. Krtek si prdl

14. Radek řekne Míše, aby se Bernáškovi zmínila, že je špatně udělanej žlábek za klubovnou,
zatíká na záchody, chce to rychle řešit. Stejně tak by bylo potřeba opravit uvolněný lanko,
který drží síť nad hřištěm. Permoník asi skočí za Bernáškem s Míšou.
15. Akce Vánoční Rychta byla odhlasována, 9 lidí pro a jeden Pekoš nevěděl, že se hlasovalo.
V téhle souvislosti se apeluje na všechny, aby sháněli ceny do Tomboly.
16. Šmako zve na vánoční berídku 30DBO 18.12. v neděli odpoledne.
17. Proběhlo vyúčtování s Bleškou a dostlai jsme přes 30590 na dotacích od ústředí.

Další rada bude po novým roce, přesněji zatím nespecifikováno.
V úctě zapsal
biida

