Výjezdní zasedání na Chlébském,
24.3.2012
Účast: Vilém, Štěpán, Radek, Biida, Pekoš, Petrák, Pepek, Přeceda, Sysel, Permoník, Krtek,
Permon, Véla, Tera, Šmako, později taky Karel, Míša, Káťa, Jája

Prezentace oddílů, RK a Chlébského
Vilém představuje plán střediskové rady, celého dne, upravuje program s ohledem na časový skluz.
Sysel – 94BO
Hodnocení činnosti – obě družiny fungují, jedna naplnila a jedna nenaplnila stanovené cíle, obě
družiny mají dost stálých členů a rádcové se účastní oddílových rad. Podařilo se taky založit kroniku.
Díky střediskovým stránkám přibyli nováčci. Krtek a Pepek dobře zvládli podzimky i Rychtu, to se
daří. Máme taky plán akcí. 16. 6. bude akce pro rodiče, kde se od nich zjistí zpětná vazba. Budeme
zavádět novou stezku, akční tým vede Petrák. Tábor bude oproti minulým letům dělený podle věku,
vlčata ho budou mít taky kratší.
Problém: vedení občas nejde dobrým příkladem, málo jezdí na akce, což je problém taky u ostatních
členů, nejen u vedení. Obecně vedení někdy nejde vzorem.
Navazující diskuze – problémem u kluků je pivo na skautských akcích, hlavně na táborech.
Přeceda - prezentace o Chlébském
Přeceda prezentuje počty ubytovaných v minulých letech. Celkem se daří, v roce 2010 jsme byli
skoro 50k v plusu, za rok 2011 ještě výsledky nemáme. Otázka najmutí člověka na uklízení – jednou
za dva měsíce, ideálně nějakou paní z Chlébského, která neni v konfliktu s Knoflíčkem. Dál plánujeme
nějak zatraktivnit základnu (např. umístit herní krabici se stolními hrami, geocache). Pro identifikaci
je vhodné umístit pořádnou ceduli (byly/budou umístěny dvě cedule, jedna v Chlébské, druhá při
vjezdu do areálu). Uvažujeme taky o lepším způsobu zbavování se splašků, současný stav je špatný.
Chatky by měly vydržet ještě tak 15 let.
Šmako – 30DBO
Holky děsí stanovování si cílů, takže to raději nedělají. Jinak všecko funguje, daří se dělat rádcáky.
Zavedly bodování - strom, kterej funguje, pak za to dostanou výlet do kina nebo do vyškovského
akvaparku. Zjsitilo se, že holky, který moc nemluví, mají dobrý nápady. Založily skupinu na FB, s její
pomocí se daří komunikovat líp. Šmako a Káťu čekají státnice a maturita, takže se to z jara bude
muset nějak řešit, nemůžou být všude. Propad v oddíle je uzlování, v květnu bude uzlovací soutěž.
Káťa má na starost stezky a daří se jí úkoly při plnění stezek rozdělovat mezi rádkyně. Další problém
je to, že na táboře skoro nikdo nezpívá, neznají písničky. Lucka obchází družinovky a učí je to. Na
schůzky se chodí v kroji, aby si na to zvykly a sžily se s krojem. Zavedly se deníky a taky mapa, kam si
bude každej malovat, kde byl. Do budoucna je tendence akce rozdělovat podle věku holek. Účast na
táboře se pojišťuje tím, že se termín přilášky a podání zálohy posunul víc do jara, tím se vyhnou
tomu, že už budou mít naplánovanou dovolenou. Teď je čeká výlet pro rodiče a starší vedení.

Problémy jsou přemluvit rádkyně, aby chodily na středisko, cítí se pod tlakem převahy borců.
Problém je taky nezájem rádkyň.
Pepek – roverák
V neděli 25. 3. bude odložená mikulášská nadílka v dětským domově v Předklášteří. Dál bude
roverský setkání, bude taky roverský promítání. Pepek si je vědom toho, že to teď nefunguje tak jak
by mělo, protože má na krku maturitu a přijímačky. Problém je, že většina lidí z roveráku má i jinou
funkci v oddíle, takže jsou hodně vytížení.
dataprojektor – jestli zakázat jeho používání pro osobní účely? Nebo omezit a zpoplatnit? Nebo
nechat tak jak to je? Určitě by se nemělo stávat, že se neví, kde je. Měla by se určit zodpovědná
osoba.

Středisková rada
Akce
Roverskej ples byl fajn, nebyl ztrátovej, ale bylo tam málo lidí, což akci trochu pokazilo, průšvih nebyl
žádnej. Každopádně příští rok se dělat nebude.
Bowlingovej turnaj mezi středisky byl, bylo tam hodně týmů, my jsme tam nebyli, ale příště bysme
šli. Byla to prej úspěšná akce a podpořila družbu brněnských skautů.
17.3. proběhla exkurze do Osvětimi, Janka to zorganizovala perfektně a všichni ji chválí. Zatím to
neni vyúčtovaný, reklamace jízdenky na vlak, kterej nám ujel, protože v Polsku nejel vlak, kterej měl
jet, je v řešení, ČD si na to vzaly tři měsíce.
Nevzdávej nebude, místo toho Štěpa organizuje akci pro veřejnost, bude to výlet, kterej se propaguje
přes Židenickej zpravodaj a členy oddílu. Cílem je nábor.
5.5. závod vlčat a světlušek. Měli bysme se účastnit a tím pádem mít i kontrolu. Šmako o tom zjistí
informace na BRJ. Holky tam jdou, kluci by taky měli.
23.5. bude školení hospodářů, měli by tam jít stávající i budoucí hospodáři. Je to zadarmo a v Brně,
což je dobrý.
Obnovujeme myšlenku příměstskýho tábora, probrat se to ale nestihlo.
Provozní věci
Výsledek hospodaření za 2011 nevíme, zatím. Teď je na účtu 123k. Něco je z Chlébskýho, 13k ještě
bude z registrace. Dotace z MČ Židenice snad budou, podali jsme žádost den po deadlinu.
Dotace z JMK na vybavení jsme prošvihli, bohužel, zrovna když obnovujeme výbavu. Výsledkem je, že
asi stanovíme člověka, kterej bude sledovat deadliny na podávání žádosti o dotace, aby se to
neopakovalo.
Okres Brno město má 2250 členů a je největší v republice.

Nástěnka – Permoník urguje Bernáška, kterej vypadá, že nedělá v téhle věc nic. Bude snad možnost
dát nástěnku na Karáskovo náměstí, nejlepší by ale skutečně byl asi dělňák. Další varianta je u
kostela Cyrila a Metoděje na zastávce, Permoník to všecko napíše Bernáškovi a zatlačí na něj.
Permoník s Pekošem a Radkem vyřizujou čištění stanů, ve čtvrtek odelsali do Mšena 19 plachet,
z toho 7 dost starejch. Investice na vyčištění stanů bude asi 20k, novej stan bude cca 4,5k, podle toho
kolik jich v opravně ještě vyřadí, se rozhodneme, kolik nových koupíme. Další akce bude nátěr
podsad, to bude akce na celej víkend. Pozvou se i lidi od Čerta a Tia. Musí se stanovit datum tak, aby
mohlo co nejvíc lidí s ohledem na zkouškový období. Permoník s Pekošem během příštího týdne
napíšou pozvánku na tuhle akci. Rozpočet na nový panty a prkna na obnovu podsad bude dalších
10k.
Natírání střechy klubouvny domluvil Štěpa s Trávníčkem z ÚMČ, náklady nám proplatí, nejlepší bude
udělat to během úklidu BH.
Permoník vyzývá, abychom navštívili Mirka Klepáče, který se kvůli zdravotním potížím moc ven
nedostane. Je třeba nahrát Mirkovo vyprávění do projektu Skautské století, na starost si to bere
Vilém.
Runa informuje o chlapech, kteří přišli na klubovnu prej hrát nohejbal, údajně jim to pronajal Pepa
Hampl (Orel). Toto by se už nemělo opakovat, jednoznačnou prioritu musí mít aktivity dětí. Sysel tam
chodí ve čtvrtek, pokud je tam uvidí tak informuje Viléma.
BRJ shání dobrovolníky, kteří by se chtěli podívat na cizí tábory s Rejpalem asi...
Termín další rady 24. 4. v 1900 na klubovně.

Pokračování zasedání
Radek – prezentace statistik oddílů
Z výsledků minulých let vyplývá, že 94BO mají menší členskou základnu, především míň mladších
členů, naopak trochu víc starších členů, proto taky kluci mají vyšší průměrný věk. Zároveň jsou kluci
průměrně dýl v oddíle, než holky, to je opět způsobené vyšším počtem starších členů.
Závěry – když někdo přijde novej, okamžitě ho dát do SkautISu a vybrat od něj registraci 400, na celej
rok, pokud přijde do tábora. Pokud přijde po táboře, od začátku školního roku by se vybírala taky
plná registrace, která by ale platila až od začátku dalšího roku.
Plánovací rada
Vilém iniciuje desetiminutovku s cílem vzpomenout historii střediska a jeji milníky, důležité pro oddíl
kluků, holek, nebo pro středisko
1997 – Permon vůdce oddílu
1998 – začátek tradice putovních táborů na kolech - kluci
1999 – odchod vůdkyně DBO Junky
2000 – převzetí Chlébského

2001 – Alba vůdkyní oddílu, založení tradice Jarních prázdnin.
2002 – Permoník a Vilém vůdci oddílu
2004 – rozdělení 10. Střediska na 10. a 28., Permoníkova nejlepší výprava – podzimky Mysliboř
2005 – Štěpa a Biida vůdcem oddílu, první společné podzimky - Metylovice
2006 – DBO přesun klubovny na Bílou Horu, oddělení 113. Oddílu, poslední puťák na kolech
2007 – první zahraniční akce – Jamboree v Londýně, Tera s Jájou začaly vést oddíl, kolaudace půdní
vestavby na Chlébském
2008 – založení Babyskautů a vznik tradice Dětských Dnů, Radek vůdcem oddílu, začátek růstu
členské základny, účetnictví přebírá Bleška
2009 – založení Roveráku, Roverway
2010 – povodně Tasov – šok pro holky
2011 – Změna tábořiště, Sysel vůdcem oddílu

Brainstorming
Co se na středisku a jeho fungování líbí a nelíbí?

+
Klubovna, web, ztotžnění starších členů s oddílem, dobrej tým, spolupráce s obcí, Chlébské,
kooperace mezi oddíly, máme bohatý inventář, vlastní tábořiště, máme tradice, kamarádské vztahy
mimo skaut, zpětné vazby, prospěšnost

Málo společných akcí v rámci Brna, malá známost v Brně, malá vzdělanost (kurzy), málo oddílů, staří
činovníci, špatná komunikace kluků s rodiči, nefunguje Klub Přátel Junáka, Krtek, spolupráce
s Čertem, propagace, nábory, údržba inventáře – holky, neumí vařit – kluci. Malý přínos střediska pro
hnutí, závislost na dotacích, nestimulujeme motivaci vůdců k činnosti, málo nových nápadů do
činnosti, malá kreativita, vytrácí se skautská idea z činnosti, přílišná rivalitamezi oddíly, chybí
skautský duch, na středisko chodí málo holek, nedokážeme si hlídat termíny dotací, neúčatníme se
meziskautských akcí.
Předem vymyšlená témata
(která se ale dál neprobírala)
Máme dobře obsazeny všechny funkce ve středisku? (Výchovný zpravodaj?)

Výchova a získání nových činovníků, vztahy k bývalým členům..., jak dlouho má někdo vést oddíl, než
ho předá?
Registrace, administrativa? Děláme to asi dobře, ikdyž je co zlepšit.
Komunikace a propagace – vázne asi komunikace s rodiči a okolím – Chybí nám asi nástěnkář, kterej
by se staral o venkovní nástěnku, nástnku bysme měli dát i na budovu v areálu, a to tak aby se
nedala hned zničit.
Nekompletní maillist
Máme roční plán? Asi ano.
Neděláme revizi!
Sháníme sponzory na svou činnost? Potřebujeme to vůbec? Je vhodný shánět sponzory ze
soukromýho sektoru?
Děláme inventarizaci mejtku? Asi se to v dostačující míře
Staráme se dobře o členskou základnmu? Máme asi problém v převádění vlčat do skautů
Podpora střediska oddílů? Je asi dobrá ale mohla být lepší.
Oddíly pracují podle výchovnýho systému? Skoro vůbec...
Akce s jinmi středisky? Měli bysme se víc angažovat mezistřediskových akcí? NE...
Podporuje středisko Rovering?

Výsledky řešení vybraných témat po skupinkách
Staří činovníci
Je to tím, že strších kluků je víc, protože holky jsou ve stejném věku jsou zaneprázdněné jinde. Návrh
je rozdělit střediskové rady do více skupinek. Holky se asi bojí mluvit před hodně lidma. Je to otázka
sebevědomí holek, času a chování kluků, kteří si budou dávat pozor, aby s holkama jednali slušně.
Holky by také mohly dostat jednoduché úkoly, prostřednictvím kterých by se snáz osmělily mluvit
před střediskovou radou. Vilém jako moderátor rad má na sobě vymyslet způsob, kterým se to
zlepší.
Klub přátel junáka
Lze využít akčních rodičů, někteří se nabídli, že by třeba něco zorganizovali. Čert by mohl být
důležitým motorem a iniciačním článkem. Otázka je, jestli by to chtěl dělat. Nejdřív se zeptat rodičů
jestli o to je vůbec zájem. Iniciační akcí by mohlo být grilování na klubovně, dohromady holky a kluci.
Skautský duch
Měli bysme využít rivalitu mezi oddíly jako motivaci naučit se třeba uzlovat, historii skautingu atd. Na
červnové oddílovce bude soutěž. Hrama se dá naučit obsah skautského zákona, tak aby děcka věděly

co v zákonu je, dodržovat zákon ale děcka naučíme jedině dáváním dobrých vzorů a připomínáním
kdy se zákon zrovna dodržel.
Klubovny (hlavně klubovna borců a areál)
Cíl 94BO v horizontu 10 let je nahradit starou (dosluhující a malou) klubovnu a ve spolupráci s obcí
postavit novou. Správa budovy a areálu - bude potřeba najít nového správce.
Dotace
Jsme schopní bez dotací fungovat? Jde to nejak zařídit abysme na nich nebyli závislí? Jedinej aktivní
zdroj příjmů je Chlébské. Měl by se vytvořit rezervní fond (50k?) na nepředvídatelné výdaje. Měl by
se asi vytvořit finanční plán na dobu několika měsíců dopředu, nejlépe na rok, to jsme schopní
udělat, protože máme odhad, pět let zpátky hospodaříme v podstatě stejně. Véla to udělá, pokud
dostane všecky podklady, čili údaje o příjmech a výdajích oddílů a střediska. Měli bychom dát
rodičům příležitost, aby nás jednoduchou cestou sponzorovali. Možnost sponzorskýho členství by
měla na stránkách viset celej rok. Štěpa napíše o možnosti sponzorovat nás do ČV, BS a ŽS. Žádost o
dotace budou psát dál Véla a Petrák.
Revize a účetnictví
Revizní komise má začít fungovat, čas od času se sejít a všechno zkontrolovat. Revizní komise by
měla chodit na školení revizorů.
Podpora oddílů
Dospělo se k tomu, že to je celková činnost střediska, která funguje dobře.
Vztah k majetku střediska
Holky se budou účastnit stavby tábora, vysvětlit jim proč co a jak se dělá. Důležitou roli má i holčičí
vedení, který musí vysvětlit, že se o majetek musí starat. Na táboře mají být dva lidi, kteří za majetek
budou zodpovědní. Holkám zas vadí, že kluci neumí vařit. Ti si právě chcou začít vařit sami. Vyřeší si
to na oddílové radě. Kluci dají holkám jeden klíč od skladu, aby se s ivnentářem mohly seznámit a
využívat ho.
Rivalita mezi holkama a klukama
Je kontraproduktivní. Je třeba dát stejný hlas oběma oddílům, spolupráce bude produktivnější než
soupeření. Především jsme členy střediska, ne oddílu. Pokud je problém v oddíle, je to problém
střediska. V jistých tématech se nesdílí věci a nespolupracuje se. Je málo času na řešení problémů
oddílů na střediskových radách.
Nástěnky
Měly by se udělat dvě, jedna na budově, na sále, pro rodiče, který čekají na vlčata atd., bylo by to
aktuální, zápisy z výprav, fotky, kontakty. Druhá by byla někde v Židenicích, podle toho kde se
sežene. Ta by se měnila třeba jednou za 3 měsíce. Nástěnka u brány se rychle ničí. Je potřeba něco
trvanlivýho. Na nástěnce bude stálý nápis www.skauti-zidenice.cz.
Máme málo oddílů? Dělat nábory?
Dva oddíly asi stačí? Nepotřebujeme, aby nás bylo víc. Podle Viléma by měl vzniknout vlčecí oddíl
s více vlčaty a světluškami, než je jich teď. Sysel navrhl, že bychom mohli přijmout do střediska
Modrýho Delfína (zamítnuto). Pokud jde o propagaci – hodně pomůžou nástěnky, nábory pomocí

stánků před školama hned prvního září (spolu s jednoduchou soutěží, třeba se někam trefit
hadrákem, odměnou by byla „vstupenka do oddílu“).
Vzdělávání činovníků
Vize je aby si členové kurzy dělat chtěli. Ti, co tam byli by mohli dělat prezentace pro ty, co o tom
uvažujou. Kdyby znali lidi, se kterýma se tam potkají, tak by se jim tam třeba chtělo. Motivací může
být proto silnější kontakt s brněnskými oddíly. Motivací může být i kroj, nášivka nebo odznak, kterej
za kurz dostanou.
V úctě zapsal
Právě jmenovaný tajemník střediska
biida

