STŘEDISKOVÁ RADA
5.3.2013

Účast:

Pekoš, Radek, Míša, Janka, Rýmař, Káťa, Šmako, Mirek, Jíťa, Vilém, Bláňa, Hurva,
Krtek, Permon

Omluveni:

Karel, Permoník, Biida

DĚNÍ V ODDÍLECH
RK – mluví Janka
1) Janka mluví o výpravě RK na Chlébském. Bylo 20 roverů+5 vedoucích. Děcka sjížděly schody
na matracích – Peťa a Mate se hodně škaredě vysekaly. Holky byly odvezený do nemocnice,
kde je ošetřili. Peťa má zlámaný obě zápěstí a 20 stehů v obličeji. Mate má něco s vřetení
kostí a má sádru od lokte až rameno. Rodiče to vzaly docela dobře, neberou to jako špatnou
organizaci výpravy, ale jako blbost holek.
Závěr: Podle Janky se taková věc semele hrozně rychle. Byly zakázány věci jako potí alkoholu
apod., Janku by ale podle vlastních slov nenapadlo zakázat sjíždění schodů po
matracích... Vilém hodnotí situaci tak, že děláme na výpravách spoustu mnohem
nebezpečnějších věcí a nehoda není selhání oddílů. Děcka mají video natočené,
domluvilo se s nima, že ho nebudou šířit.
VELKÁ POCHVALA KRTKOVI ZA POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI.

2) Dva z roverů se zúčastní cyklozávodu Zlaté šlapátko.

30DBO – mluví Šmako
1) Úspěšně proběhly registrace v oddíle
2) V únoru proběhly jarní prázdniny s 94BO a podle Šmako dopadly velmi dobře
3) Deskové odpoledne s vedením, které bylo na jarákách
4) Planetárium – vystřídal se v něm celý oddíl (25 světlušek a babyskautů), program byl prý
velmi kvalitní a ideální pro děti

5) Karneval – proběhla zpětná vazba: odpovědělo 12 lidí, Šmako čte, jak lidi odpověděli na
otázky. Celkově je kladný názor pro uspořádání karnevalu i příští rok.
Reakce ostatních:
- Pekošovi se to líbilo, ale nemyslí si, že by se měl opakovat každej rok.
- Vilémovi se karneval líbil, vyhovovala mu délka, je podle něj ale nepoměr mezi
vynaloženou prací a „užitkem“, měli by to dělat lidi, kteří nemají v oddílech tolik práce.
Podle Viléma nebyl zas tak zvláštní od jiných karnevalů, je to super akce, ale je „jen“ pro
zábavu, nemá to žádný větší užitek.
- Podle Permona byl naopak karneval unikátní a velmi osobitý.
6) Veselý pátek – čeká je tento měsíc, rukodělky s Bláňou
7) Na březen je v plánu výprava na Chlébské pro celý oddíl
8) Výlet pro rodiče, je plánován na březen

9) Proběhla 1. rada o táboře – do konce března se odevzdávají přihlášky, do konce dubna musí
být zaplaceno (sleva 100Kč při zaplacení do konce března). Holky chcou zapojit neaktivní
vedení, aby se zvládlo tolik dětí.
10) Holky začaly s přípravama na závody vlčat a světlušek
11) Skautská diskotéka – 4 skautky i kluci z 94BO ba moc se jim to líbilo. Kluci se prý před
diskotékou zhulili, což nebylo úplně OK…

94BO – mluví Krtek
1) Proběhla jednodenní výprava – účast byla velmi špatná
2) Obnovilo se oddílové cvičení – hraje se fotbal, florbal, v ČV se začne objevovat soupis, kdy
bude a co s sebou. Garanti jsou Krtek a Desert
3) Jaráky s 30DBO
4) Karneval
5) Proběhlo oddílové plavání
6) Budeme mít nová oddílová trička – měla by být do dubnové oddílovky
7) Proběhne výprava na Vysočinu

8) Proběhne kino – zvlášť pro skauty a zvlášť pro vlčata

DĚNÍ VE STŘEDISKU OBECNĚ
1) Beseda s panem Fryščokem – Vilém akci hodnotí pozitivně
2) Jak to vypadá se Sovou – hodnotí se, jak Sova působí na rodiče. Vilém s Krtkem si myslí, že je
v silách oddílu ho přivést k rozumu. Sova je hodně ovlivnitelný – Krtek byl dlouho jeho vzor,
mohl by zkusit si s ním o tom promluvit.
3) Zaniknou babyskauti? – Šmako neví, jestli pro ně není důležitější rozvíjet „vlastní“ družiny,
které jsou pro oddíl mnohem důležitější – z babyskautů nepřichází do oddílu tolik lidí, kolik
bylo původně plánováno. Ti, kdo přechází, jsou většinou kluci a ještě k tomu hrozní, holek
přechází minimum. Rodiče to berou jako zbavení se dítěte, chcou děti spíš odložit, než aby
jim záleželo na tom, že dítě chodí do skautu. Krtek navrhuje přidání někoho z 94BO do vedení
babyskautů, podle Šmako by to mohlo být řešení.
-

Vilém nakusuje myšlenku založení 4. oddílu.
Rýmař nahazuje myšlenku, že by se do vedení babyskautů mohly zapojit matky
Padla myšlenka o „placeném členství“ v babyskautech

4) Nástupnictví ve vedení oddílů – Vilém by se rád sešel s vedením oddílů a probral s nimi, jak si
představují budoucnost v oddílech z jejich pohledu. Ideálně ještě v březnu.

5) Proběhlo první neoficiální hodnocení dění ve středisku v hospodě U proutníka, ale je to na
dlouho a není čas
6) Peníze – máme asi 60 000 Kč; Pekoš navrhuje udělat rezervu cca 30 000Kč (kvůli stanům,…).
Vilém vytvoří speciální projekt, napíše na JMK
7) Vilém uvažuje o změně dodavatele elektřiny na Chlébským, platíme hodně
8) 28. února jsme podali žádost o dotaci 60 000 na MČ Židenice a na Organizaci Veronika
(Dětský den, Úklid Bílé hory)
9) Zrušíme úkolovník z webu
10) Vilém přichází s myšlenkou možnosti pronájmu chatky v blízkosti Kaprálova mlýna, která se
dá pronajmout na víkendovou akci, kapacita je cca 1 družina, cena 250Kč

11) Pořád nemáme vyřešenou střediskovou nástěnku, Vilém začne řešit přes Stavební úřad, už
ne přes Bernáška

PLÁNOVANÉ AKCE VE STŘEDISKU
1) 24.3. – bowlingový turnaj, poskládal se tým
2) 17.3. – na bílendě bude probíhat orientační běh. Organizátor nás požádal, jestli by u nás
v areálu mohl mít základnu, ale protože nemáme právo pronajímat areál, budeme
pomocnými organizátory. Nabídli nám peníze, myslíme si, že žádné nevydělají, ale primárně
za to peníze nechceme.
3) Proběhla schůzka s Karlem Bernáškem, další – klíčová - bude 21.3. (?), budeme obcházet
areál a řešit, co je potřeba opravit, co je skautů, co je sokola... Osvětlení před bránou asi
nebude, vyklízení bordelu pravděpodobně bude. Je hodně špatná domluva s Beránkem.
4) OBROK – bylo by dobré, kdyby alespoň dva lidi jeli. Krtek s Pepkem by chtěli jet jako servisáci
5) 1. června je odsouhlasený termín Dětského dne. Vilém zajistil na BRJ megafon
6) 28.6. stavěčka – bere si na starosti Pekoš; bouračka bude po posledním táboře
7) Vilém má sraz s kamarádem, který dělá marketing – pobaví se spolu o oddílových webech
8) Plánují se zpívanky v oddílech, iniciátor je Rýmař. Budou po oddílovce 3. dubna.

TERMÍN PŘÍŠTÍ RADY: v úterý 2.dubna v 18,30

