Středisková rada 5.9.2011, klubovna 30 DBO pod Bílou horou
Účast: Vilém, Káťa, Přeceda, Štěpi, Pekoš, Radek, Sysláč, Šmako, Petrák, Krtek,
Ivka, Pepek, Janka, Míša, Lucka Papežová, Mate, Sheia, biida, Permon
Vilém nás vítá na radě v novém školním roce.
1. Chystaná změna ve vedení oddílu. Novým vůdcem 94BO bude Sysel, zástupcem bude Krtek,
oba mají našlápnuto k absolvování vůdcáků. Petrák jde do ústraní, Sysel, Radek a Míša
budou dělat vlčata, čeká se pomoc i od biidy. Jedinej, kdo se zdržel hlasování byla šmako,
jinak všici ano. U holek to povede Šmako, zástupkyně Káťa, ta si vůdcovky dodělá. Mají i nový
rádkyně. Jedinej Pepek je proti, Krtek a Radek se zdrželi. Holky se předávají v září, kluci
v říjnu
2. Vilém rekapituluje tábory, oba podle něj proběhly velice dobře a promyšleně. Holky jsou
v přebytku 12000 ale ještě neplatily asi auto, kluci jsou cca 10000 v plusu, ale vyúčtuje se
ještě Palio a doprava z Brna náklaďákem
3. Přecedovo okénko ohledně Chlébského. Na Chlébským se daří vybírat peníze, bude asi
nejúspěšnější sezona. Neni ale tolik využívaný naším střediskem, protože se nám tak dobře
daří, můžeme nabídnout třeba členům střediska poloviční slevu, to bude ale předmětem
domluvy. Letos nám zbývá cca 50000 na investice, třeba do nových postelí, motorové kosy
apod. Chybí ale pracovní síla, takže tento proslov berte jako pobídku k tomu, abysme tam jeli
častěji zapracovat. Z prací nás čeká hlavně úklid, oprava sprch, rozvrzaných postelí... Brigádu
roveráku bude na říjen organizovat Pepek s Přecedou, už v září by mohla být brigáda taky,
nabízí se Tera, biida, přidali by se asi i ostatní. Permon navrhuje udělat Chlébskýmu větší PR
formou brány, cedule, šipky, kontaktu na ceduli...
4. Roverák počítá kromě brigády na Chlébským taky se sbírkou na Afriku, Mikulášem
v předklášteří a nabízí se i další akce.
5. Vilém apeluje na tvorbu plánu činnosti. Holky už ho mají, kluci ho budou dělat tuhle sobotu.
6. Janka plánuje pro starší skauty akci, výlet do Osvětimi, Runa na jaro avizuje další zážitkovou
akci. Na podzim budou asi pouze dvě akce společný pro oba oddíly, a to podzimky a lezecká
stěna
7. Provozní část rady: P5ijímá se návrh, že se bude proplácet 100% nákladů na vzdělávací akce,
50% na motivační akce (Obrok...). Kdo kurz rozjede a vykašle se na to, vrátí prachy.
8. Proplácení cestovnýho autem: Vilém navrhuje proplácet 3 kč / km. Nikdo neni proti.
9. Nástěnka u Dělňáku – na zastávce být nemůže, může být jen na nemovitosti, proto koho
někoho napadne nějakej barák, kam by se to dalo dát, kontaktujte prosím Viléma.
10. Měli bysme napsat zprávu do Židenickýho zpravodaje , 10. Den každej měsíc je uzávěrka.
Dohodli jsme se, že to udělá Jája – napíše krátkej článek
11. Konečně běží novej střediskovej web www.skauti-zidenice.cz ! Proběhla debata nad novým
logem střediska, který kreslila Bláňa. Většina by ho brala, ale dost lidí by ho taky změnilo.
Byly vzneseny připomínky a Vilém to dál bude řešit s Bláňou.
12. Drobný nákupy – naimpregnovat stany, nebo koupit nový plachty, vingle na krokve, znova
natřít podsady. Impregnaci stanů si bere na starost Pekoš
13. Máme dotaci na obnovu stanů – Panty, vingle, stany, šňůry – bere si na starost Permon

14. Na Webu střediska bude fungovat tzv. Úkolovník. A to proto, že ze zápisů ze střediska se
nedá úplně dobře vyčíst, kdo má co dělat.
15. Je potřeba dělat úklid v sále a taky zprovoznit zásuvky v klubovně. Schůzka nájemců areálu
podle Permona neproběhla.
16. Vilémovo překvapení je uspořádat teambuildingový víkend pro vedení obou oddílů, napůl
zážitkový, napůl rozjímavý. Bude ale problém vpasovat to do plánu činnosti, říjen už je
například celkem plnej, leda to udělat někdy v zimě. Permon tu myšlenku podporuje.
17. Proběhlo rozloučení s panem Zeleným, s Permonovým proslovem.
Termín přístí střediskové trady je pondělí 3. 10. 2011 v 18:30
V úctě zapsal
biida

