Středisková rada; neděle 2. 9. 2012
Účast: Šmako, Janka, Pepek, Kája, Míša, Permoník, Pekoš, Vilém, Štěpa, Téra, Bláňa, Káťa
Rada začala až v 17,15 kvůli úklidu terasy – zametání a pytlování listí,…
-

Vilém zahajuje střediskovou radu, vítá členy po prázdninách
Vilém děkuje Šmako a Syslovi za vzorné vedení oddílů a bezproblémový průběh
táborů předává jim jako poděkování (vedoucím a zástupcům) výroční šátek ke 100
letům skautingu v Čechách

PROBLÉMOVÉ ZÁLEŽITOSTI V ODDÍLECH PŘED ZAČÁTKEM ROKU:
- holky - nic moc nemají, ale chtějí vyzvat borce v soutěži o hezčí klubovnu, je ideální
to udělat už teď kvůli nováčkům a aby se borci o klubovnu měli pak větší snahu starat
borci souhlasí a na říjnové oddílovce proběhne vyhlášení
- borci – no problem ☺
- roveři – mluví Pepek: Sysel s Pepkem by RK nejraději zrušili, lidi tam chodí spíš
z donucení a pro děcka je to pruda, protože už je toho skautu na ně dost… Janka je
ochotná se toho „občasně“ ujmout, než aby měl RK úplně zaniknout. Janka má čerstvé
zkušenosti z Roverway. Je škoda, aby RK zanikl – znamenalo by to, že se v budoucnu
bude už potřetí zakládat a navíc roveři můžou mít program, který se pro jiné kategorie
v oddílech nehodí a pro rovery je ideální. Většina se shoduje, že pravidelné
družinovky roveráku nejsou dobrá cesta, ale náhodné zajímavé akce jsou lepší
alternativa. Janka by byla vhodná vedoucí – holky by tam možná chodily raději. Do
RK by měli začít chodit noví členové – Šéja, Mate,… Janka to uzavírá – je ochotná
se tomu věnovat s tím, že plánuje cca 4 akce do roka a na říjnovém středisku
řekne, jak se to rozjelo. (v současnosti by měl RK obsahovat cca 10 lidí)
NÁBORY
- Šmako se ujímá slova a představuje náborovou akci „Strašidýlka na bílendě“, která má
sloužit jako nábor do oddílů. Na bílendě bude cca 5 průvodců s lampionem a se
skupinkami dětí budou obcházet strašidýlka. U nich budou děti plnit úkoly, budou u
sebe mít průvodky s info o oddílech. V areálu bude grilování pro rodiče a opékání pro
děti, prohlídka kluboven a fotek,… následuje rozdělení úkolů na akci. Šmako půjde s
Pepkem za Vašinou a Bernáškem na propagování akce. Rozpočet akce není pevně
dán… Do ČV a BS větičku s prosbou pro maminky o napečení buchet jako na DD
Permoník – stavěčka byla pekelná, protože byla malá účast příště se musí dát vědět víc
dopředu. Na tábořišti zůstaly matrace – musí se pořešit. Tee-pee je zespoda zelené –
Permoník domluví čištění a impregnaci.
Janka – 4.9. v 18,30 promítá fotky z Roverway byla to prý dokonalá akce
Vilém – potřebuje zastoupení na výjezdním plénu ORJ
- otevírá se Kaprálkův mlýn – je tam klubovna pro oddíly, které tam chtějí jet na
výpravu
PODZIMKY
- je potřeba do konce září rozhodnout kdy a kam se pojede – garanti se domluví na
Jančiným promítání

-

Šmako navrhuje, aby letos nebyla soutěž o nej KPZ, ale aby se vyhlašovala soutěž
nejlepší deník – kdyžtak to bude potřeba dát do ČV a BS, aby s tím děcka počítaly

RÁDCOVSKÉ KURZY
- vedoucí oddílů to mají na háku a ví, kdo kam půjde
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V DĚLŇÁKU
- všichni se shodují, že akce stála za prd a nikomu se do toho znova moc nechce, ale
všichni ví, že je to nutný zlo, který je jednou za rok potřeba podstoupit… vpodstatě se
shodujeme, že do toho půjdeme, ale uděláme to formou co nejmenšího odporu –
jednodušší disciplíny, možná rozptýlení po celým dělňáku,…
Na závěr rady proplácení paragonů…
Zapsala Míša

