Středisková rada 29.5.2012
Účast: Vilém, Jíťa, Míša, Karel, Šedý Vlk, Sysel, Permoník, Káťa, Runa, Šmako, Pepek, Permon,
Pekoš, biida

Dění v oddílech:
Šmako: Zjistily, že lepší je dělat jednodenní akce. Stanovily si cíl do tábora, že 10 holek si musí udělat
stezku.
Sysel: Vlčecí výprava se povedla, i když byli jen 4 z jedné družiny. Rysi měli povedenou družinovou
výpravu, Vlci nezvládli propagaci a jejich výprava se neuskutečnila. Asi to rádcové Desert a Pádík
podcenili. Měli by se z toho poučit. Podle Šmako by vůbec družinky samy na výpravy bez někoho,
komu je 18, neměly.
Řeší se obnova podsad, termín na brigádu v Kostelní Myslové je 8.-10.6.. Musí se vzít veškeré nářadí,
křoviňák, barvy, štětce... zajišťuje Permoník a Pekoš
Dětský den
Vilém napsal tiskovou zprávu. Štěpa sehnal nějakýho sponzora na lízátka, ale bude za to chtít asi
prachy. Pepek se na to domluví se Štěpou a sladkosi v pátek vyzvedne. Na dětským dnu budou
Airsofťáci, Čmelda udělá Slack lajnu, Pomůže i Sebastián, Permoník zařídil s rádcema a rádkyněma
roznos letáků po židenicích. Permon shání sponzory u Bartáka, u pana Mariánka. Permoník skočí za
starostou, jeslti to chce zase zaštítit. Vilém mu pošle hlavičkovej papír. Permon objedná trubače
Hegra jako každej rok.
Úklid BH
Permoník se zeptá Bernáška, jestli odvezou odpadky z úklidu. Krtek, kterej to měl na starost, se na to
vyprdl. Prej akorát zařídí rukavice. Jinak svou práci přesunul na Míšu, Pepek sežene pytle. Míša si
bere organizaci úklidu na BH, Pekoš úklid v areálu klubovny. Pepek zajišťuje špekáčky, a kofolu.
Šedý vlk mluví o nástěnce, kterou vyrábí jeho syn. Sysel bude nástěnkář.
Vilém gratuluje světluškám, který se umístily v krajským kole závodů na 7. Místě.
Na školení táborových hospodářů nebyl nikdo.
Hlášenky táborů se musí odeslat do 31.5.. Holky už to udělaly, za kluky už to udělal Vilém, ale je
potřeba to ještě dopsat.
Někdo koupí na tábor čluny. Vilém navrhuje koupit člun za 1500. Pekoš navrhuje zrevidovat čluny a
špatný vyházet, nový holkám nepůjčovat☺.

Infobody:
1. Proběhla revize účetnictví za 2007-2009, a je to v pořádku! Rok 2010 zatím neni. Od letoška
by měla fungovat pravidelně revizní komise.
2. Podařilo se získat první sponzorský dar 500 od paní Pádíkové
3. Dostali jsme 13386 na provoz Chlébskýho. Od Městské části jsme dostali 24000, ikdyž jsme
to podali pozdě.
4. Plénum ORJ 6.6., pude tam asi Vilém, pokud teda někdo jinej mermo mocí nechce.
5. Holkám žádný nováčci nepřišli, klukům chodí dva a minimálně jeden by měl jet na tábor.
6. Článek do zpravodaje napíše Permoník, uzávěrka je 13.6. Do srpnovýho to napíše Vilém a
napíše pozvánku na zářijovou oddílovku
7. Řeší se převod tábořiště, je to blízko, dotáhne to Vilém
8. Vzdělávání – Bláňa byla na čekatelkách „Selka“ a pochvalovala si to.
9. Sysel skrz jednoho rodiče našel odkaz na Army e-shop, kde prodávají košile podobný
krojovým, za 35 kč.
10. Všichni si příště na středisko vezměte zápisníky a svoje úkoly si zapisujte, ať víte, co máte za
úkoly, protože na tenhle zápis se spolíhat úplně nedá, je pouze orientační!
Termín další rady: 2.9.2012 v 17:00 na klubecu
V účtě zapsal
biida

