Středisková rada 14.2.2012
Účast: Vilém, Permon, Pekoš, Ivka, Jíťa, Radek, Pepek, Sysel, Krtek, Biida, Štěpa,
Permoník, Janka
Dění v oddílech
Holky – 55 registrovaných – to je hodně! Měly v lednu dost akcí, povedly se. Začínají plánovat tábor,
pokud to vyjde, bude hodně dobrej
Kluci – byla výprava do Ochoza, celkem úspěšná. Taky rada o vyhodnocení uplynulýho pololetí, příští
neděli je rada o táboře. Dvě družinky skautů fungujou dobře, je ale potřeba pomoct s vlčatama –
Skalpel odchází z Brna. Rada se rozhodla o vyloučení Dana Koloucha z oddílu, protože v jeho chování
nejsou vidět změny a ostatním otravuje činnost.
Roveři – byly Jaráky, bude ples. Od dubna do června nebude roverák fungovat, protože Pepek je
podělanej z maturity
Bude Bowlingovej turnaj mezi střediskama. My to ale neumíme, takže do toho asi nejdem.
Janka organizuje Osvětim, bude nás 23, celkově za vstupný a cestu to bude i s dotací střediska 500 na
člověka. Jede se 16. 3. Dobře se oblečte, bude kosa. Janko, díky za perfektní organizaci!
Jedinej, kdo jede na Rowerway do Finska je Janka
23. – 25.3. je na Chlébským výjezdní zasedání střediska. V neděli bude asi brigáda
Ohledně dětskýho dnu a úklidu BH napíše Permoník Bernáškovi, zároveň ho bude urgovat ohledně
nástenky, na kterou asi Bernášek nějak pozapomněl.
5.5. je okresní kolo závodu VaS, to musíme vyhrát! Rádcové vlčat a světlušek, možná by stálo za to
začít se nějak připravovat!
Provozní záležitosti:
-

Dotace ze Židenic píše Véla, deadline do konce února
Dotace z JMK na obnovu táborovýho vybavení a na provoz zálkaden
Námět na oddílovou výpravu – BRJ koupila pozemek na Oslavce
SkautIS – Krtek by to měl dělat za 94BO, Radek mu má dat přístup
Úspěšně proběhla registrace. Zvýšil se počet členů střediska, je nás 105, holek přibylo (55),
kluků je 42, Jestřábů je 8

94BO ná novou oddílovou kroniku, Vilém namaloval úvodní stranu. Permon v nejbližší době
dodělá výtah z historie oddílů. Už se mu taky povedlo sehnat všecky starý kroniky.
Permon představuje podobu směrovek k Chlébskému. Shodujeme se na světle zelené variantě.
Permon dává do pořádku nástěnku před areálem.

Díky Štěpánvi a Permoníkovi se odehrálo jendání nájemníků v areálu a zástupců radnice. Vznikl
z toho oficiální zápis, obsahující 12 bodů. Díky tomu mimojiné holky můžou chodit z klubovny
přímo do sálu.
Vilém představuje podobu informačního letáku formátu A3, kterej bude na nástěnce před
areálem, a bude uvádět co je to za areál a pravidla, jak se v areálu chovat. Mimoto jsme
domluvení s městskou policií, že kdykoli v areálu (hlavně v létě) uvidíme někoho cizího, můžeme
jim zavolat a oni to přijedou dát dopořádku.
Šmako má odsouhlasenej nákup přímotopu a digitální zásuvky.
Všem byly vyplaceny příspěvky na telefonování.
Termín přístí rady – březnová výjezdní – 23. – 25.3. na Chlébském

V úctě zapsal
biida

