Středisková rada 7.2.2011
Účast: Vilém, Radek, Permon, Pekoš, Tera, Pepek, Krtek, Mirek, Přeceda, Šmako,
Sysel, Karel, Jája

1. Ples
- díky všem organizátorům za super akci, návaznost na minulou tradici, ale
trošku ztrátová. Krtek v tom má svoje peníze
- Krtek má v plesu asi 1000kč
- zaplaceno ze zisku na Chlébském (díky Přecedovi)

2. Akce z minulého měsíce
- Pepek s Krtkem meli výpravu a byla dobrá
- Brigáda na Chlébském proběhla rovněž dobře, udělalo se spoutu práce, ale
nebylo by špatný tam ještě jet a pokračovat v té práci. Bylo vykáceno místo
kolem hřiště.
- Registrace proběhla v pořádku – byla odeslána v pořádku a tím byl splněn
termín, který je důležitý pro případné dotace z okresu. Samotná registrace se
vybírá do konce února. Holky (45), Oldskauti (10), kluci (45), finanční část
registrace asi trošku pokulhává, Petrák má přesné informace, ale není na radě.
- Krajský sněm – Byl tam Krtek a Sysel, zvoleni noví zastupitele – v čele byl
zvolen nějaký právník (ČSSD). Kromě toho se zvolila celá řada dalších
funkcí. Podařily se prosadit body – téměř všechno, pro které jsme hlasovali na
střediskovém sněmu. Krtek si stěžuje, že nebylo občerstvení. Krojová mutace
pro holky je navržena, bude se šít.
- Okresní plénum – ORJ a BRJ je to stejné ☺, Štěpán na této akci byl. Probíral
se rozpočet, rozpočet mlýna, jednalo se ORJ se stará o akce v Brně, jedná se
o svojsíkáče, RK, VK. Počet členů Brněnského Junáka je cca 2100. BRJ
zaměstná zpravodaje pro média – placená funkce, budě dělat PR,
spolupracuje se s nějakým radiem. Hodnotily se oddíly. Jako velký problém
bylo používání nových stezek, který se řeší ve více střediscích. Aktuálně se
dělá nový vůdcovský program. Bylo by dobrý, aby si to vzal někdo na
starosti, bude se tím zabývat Sysel a Krtek, pokud si s něčím nevěděli rady,

tak se optají tajemnice, která to má na starosti. Na konci pléna Štěpán mluvil
se zpravodajem pro rovery, který se snaží tak nějak řídit vůdce roverských
kmenů v Brně. Štěpán propagoval Nevzdávej, je potřeba aby to vědělo co
nejvíce lidí, protože jinak se to nedostane do povědomí lidí mimo středisko.
Štěpán rozešle info a pozvánky. Stoupla návštěvnost na webových stránkách
pár dní po plénu.

3. Ostatní
- Vůdcáky – Syslovi je vyčítáno, že se rozhodl jít k Citrónovi a ne na nějaký
kurz mimo Brno. Na druhou stranu je to jeho volba. Sysel nechce utíkat před
člověkem jen proto, že mu to ostatní říkají. Sysel si myslí, že není tak špatný
jak ostatní říkaj.
- 7.3. je uzávěrka pro žádosti o dotace ze Židenic. Každý oddíl by se měl
vyjádřit, takže si to sepíšou. 94 by se hodil: barely na tábor a další vybavení
tábora. Bylo by dobrý mít fond na vzdělávací akce.
- Školení o stezkách – 6.3. psala Ivuška, je potřeba se vyjádřit kolik půjde lidí,
je na nás jestli chceme poradit ohledně práce se stezkama. Bylo by potřeba
poslat tam rádce, takže jim to musí někdo říct. Možnost doregistrace je
závislá na počtu aktuálních členů, jestli bude ještě místo. Z 94 by šlo tak 10
lidí (rádcové a podrádcové + vedení), ať má co nejvíc lidí info o stezkách a
programu.
- Skautská diskotéka (10.2.) – bude střediskový sraz (18:00 na Klusáčkové).
Na akci jde Pepek, Vilém, Krtek, Kamiláč, Jája + roverák
- Babyskauti – Jája jako vedoucí náboru babyskautů napsala článek, ale nějak
nevyšel, nikdo neví co se děje. Pekoš říkal na oddílovce a nějaký malý brácha
by šel, takže dojde. Je nějaké řešení problému s účastí u babyskautů? Mít tu
družinku je podle Viléma dobrý, ale Šmako by chtěla individuálnější přístup,
to je krapet problém, nejsme tak pečlivý v účasti na schůzkách, což je
problém, je potřeba volat rodičům a starat se. Je potřeba přesměrovat některý
vlčata do skautů, protože jsou velký věkový rozdíly mezi členama. Je potřeba
udělat radu o dělení vlčat, oznámit to rodičům a probrat jak se budou dělit (asi
podle věku).
- Nábor na MŠ – z toho nikdo bohužel nepřišel 

- Týden otevřených kluboven bude až v září.

4. Střediskový web – v procesu
5. Jaráky
- z 94bo jede asi 10 lidí, Permon zjišťoval chatu. Holek je tak málo, že pokud
nepojedem jako oddíly spolu, tak to holky asi zruší, protože jet nějak ve třech
je na nic. Hodně lidí chce spíš na lyže ale stejně jako na přechod, takže se
nevím pořádně, jak to bude.

6. Jihočeská lesní škola
- do 10.2. uzávěrka přihlášek, Vilém by šel.

7. Tábořiště
- v kostelní Myslové už máme nájemní smlouvu, zemědělci nám to budou kosit.
Je to jistý že tam pojedem. Převod z BRJ na nás bude. Nedaří se domluvit
druhou louku, majitel na nic nereaguje, Vilém mu poslal dopis s razítkem, ať
je vidět, že o to máme zájem. Je potřeba domluvit brigádu ať tam něco
uděláme. Voda se bude vozit, věci budou dovezou z 2km daleké vesnice. Dva
víkendy na práci (17. – 19.6. a 1. – 3.7.)

8. Změna účetní
- většina lidí je pro změnu, ale Permon by nechal Blešku. Nevýhoda Blešky je
to, že je daleko a moc s tím nespěchá, na druhou stranu se v té skautské
činnosti dobře orientuje.
- Jako ideální se jeví Petr od Jáji, který to má vystudovaný a dělal by to. Je
ovšem potřeba aby mu to Bleška vysvětlila.
- Vilémovi se líbí to ještě chvilku mít jak to je, protože zatím je Bleška znalá
věci a umí v tom chodit.
- Výhledově od září nový účetní.
Omlouvám se za grafickou úpravu. Z Vilémovýho MacBooka nejsem z toho moc
chytrej.
Zapsal Radek

