Středisková rada
6.11.2012
Účast: Vilém, Pekoš, Permoník, Radek, Sysel, Přeceda, Šmako, Káťa, Janka,
Karel, Pepek, biida
Přeceda – Chlébské
Hledá se někdo, kdo pojede tenhle víkend s Přecedou na Chlébský, je potřeba vyhodit dvě postele,
uklidit okolo chatek, pohrabat listí atd. Byla tam vichřice, která poničila spodní chatku, škoda cca 50k,
my z toho zaplatíme asi 20k spoluúčasti. Vytíženost je podobná jako loni, listopad a prosinec bude
jako obvykle slabší.
Chlébské je na FB, lajkněte to taky, čím víc tím líp!
http://www.facebook.com/pages/Skautsk%C3%A1-z%C3%A1kladnaChl%C3%A9bsk%C3%A9/136402999768763?fref=ts
Nábory – Šmako
Na strašidla došlo asi 100 dětí, zpětná vazby na netu, 4 nový holky, a miliarda babyskautů, areál se
líbil. Negativum – málo organizátorů, nestíhalo se děcka na stanovištích odbavovat, líbila se ale
trampolína, podařilo se zabavit i rodiče. Ví se, že to mělo mouchy, ale organizátoři si to chválí jako
skvělou akci. Vilém zmiňuje novou vznikající metodiku pro práci s předškoláky, Šmako o tom ví.
Vilém připomíná, že na stránkách by měly být tel. čísla na vedení oddílů.
Sysel – máme hodně nových lidí, Vlčat je jen jedna družina, protože hodně přešlo do skautů. Vlčata
vede Strom a pomáhá mu Sysel. Zavádí se nový stezky pro vlčata, objednaly se zatím dva stupně ze
tří. Přemýšlíme o zavedení tzv. Rádcovských vizitek, který by rádcové rozdávali ve škole na chodbách.
Mě se to jeví jako dobrej nápad. Vede se oddílová kronika, na příští radě bude k nahlédnutí.
Šmako – Od září mají novou družinu bledulí – mají už 5 družin. Byl výlet s Bylinkou, 37 lidí(!). Snaží se
dělat dělený akce – světlušky společně s babyskautama. Podařilo se sehnat novou rádkyni Lucku
odněkud ze severní Moravy. Jako náhrada za Ivu Křivánkovou, která na to podle holek kašle. Všechny
družiny si nově vedou kroniky. Rádkyně fotí na družinovkách a fotky dávají na Rajče.cz. Od nově
příchozích členek vybírají během roku 200kč
94BO lajdácky nevybírá registraci pro ty, co přijdou během roku, příští rok by se to mělo zavést.
Domlouváme se na výši registrace 550 s časopisy (50), osurozenci i s časákem 1000, 300 do tábora,
v záží 200. Navíc za každá číslo STS 250kč.
Proběhlo výjezdní plénoum ORJ, byl tam Štěpa, bylo to celý o Kaprálovým mlýně. Skauti tam mají do
konce roku pro vzdělávací akce pobyt zadarmo. Pak to prý přestává být majetkem Junáka...
Na jeře bysme měli pořádat v Brně Svojsíkův závod. Ještě jsme to nikdy jako hlavní organizátoři
nedělali, tak letos je naše chvíle...
Chystají se nový dívčí kroje a budou prej hrozný (podle Janky).

Neúčastníme se diecézní sbírky a postavme školu v Africe.
O víkendu 9.-11.11. se koná seminář na Hukvaldech, ale asi se tam z nás nikdo nevydá, s něčím se to
kryje.
15. 11. Odevzdáváme skutečnosti táborů, Karel to má s Bleškou podchycený.
Existuje projekt na výměnu zkušeností na několikadenních pobytech na táborech. Vůdcové by se
tomu měli věnovat.
Šmako je pověřená organizací setkání s jakýmsi dívčím oddílem ze Slovenska, ze kterýho se jí ozvali.
Na novou registrací dostaneme všichni novou registrační kartu Junáka. Šmako je proti, Vilém a
Permoník to podporujou. Vesměs vlastně ale neni na výběr.
Štěpa navrhuje zavést hodnocení kvality střediska.
Musí se udělat revize střediskovýho účetnictvía proškolit revizory.
Podali jsme žádosti o dotace na MMB. Žádáme o 130k, víc než kdykoli předtím. Neměli bysme
prošvihnout termín na krajský dotace. Zjistí to Permoník.
Vilém si bere na starost nástěnku u Dělňáku
Roverák – nevede to Pepek ale Janka, přibrali nový mladší holky jako Mate, Sheia.... Maj nový
nášivky, a šátky, měli zahajovací odpolední výlet, nebylo jich moc, ale bylo to dobrý. Pádík založil
kmeni webový stránky, další odpolední akce bude 17.11., v lednu budou mít společnou akci s jiným
brněnským roverákem, mohli by jet na Chlébský a trochu máknout ☺, v březnu bude puťák na
Ivančenu, pak jede Janka na půl roku do Německa. Jako zastupující vůdce se nabízí Desert.

Různé
Šmako hledá způsob jak motivovat lidi na čekatelky. Vilém se o tom s ní pobaví.
Sysel má dva lidi na čekatelky ale zase nemůže najít ty čekatelky. Pepek is bude dělat vůdcáky. Káťa
jde na vůdcáky Gemini. Z kluků Martin a Kevin chodí na rádcák a zatím jsou spokojení.
Permon nabízí starý šlapací šicí stroj. Za odvoz.
Vilém vypadá jak vajíčko.

Další středisko bude 4.12. v 18:30 na klubovně.
V účtě zapsal
biida

