Středisková rada 11.6.2014
Účast: Vilém, Šmako, Permoník, Permon, Jura, Mate, Jíťa, Karel, Pepek, Štěpa,
Biida, Pekoš, Bláňa

1. Dění ve 30 DBO - Šmako – tenhle měsíc měla trochu pauzu, Měly výlet s přespáním na
klubovně, Peťa to zorganizovala dobře. Taky měly piknik, přišlo hodně holek, napekly hodně
buchet. Desert může potvrdit :-) Bláňa se pomalu připravuje na převzetí oddílu, v přípravě je
taky tábor, zapojujou se mladší holky, např. ve stezkách – Natka, Peťa, Mate, Sheia... Auto na
tábor je od Dany, má to teď už technickou, ale nemá dálniční známku. A musí se zase převézt
z Prahy. Vilém nebo Permoník pošle Šmako výpis z katastru nemovitostí, aby Jujka při
kontorle tábořeště nestrhávala body. V červnu bude akorát plavání a jen jeden týden
družinovek. Ve středu 12.6. mají schůzku pro rodiče. Ke dnešku mají už 29 přihlášených na
tábor.
2. Dění v 94 BO - Pepek – nebyl na DD a úklidu, ale byl na výpravě do Toulovcových maštalí,
zjistilo se, že i velcí borci neumí stavět stany. V červnu se jede na Jokeru a Pepkovu táborově
motivační výpravu pod stany do údolí Oslavky. Přípravy na tábor už probíhají. Jsou
vymyšlené etapy a mají svoje garanty. Další rada bude cca za 14 dní až skončí zkouškový.
Téma tábora je Hary Potter. Tábor je poprvé jen dvoutýdenní, ale vypadá to našlapaně.
Berou se i kola a plánujou se dva výlety na kolech. Desert a Pádík snad nepojedou na fesťák,
aby nezmeškali začátek tábora. Příští rok se plánuje předání těmhle dvěma s tím, že Pepek a
Sysel by na táboře první týden byli. Schůzka s rodiči je v pátek v den vysvědčení, a zároveň se
jede na stavěčku, což není nejlepší nápad, ale nějak se to bude muset zvládnout, nebo
schůzku ještě narychlo přesunout.
3. Vilém všem děkuje za účast a pomoc při organizaci Dětského Dne a úklidu Bílé Hory. Obě
akce byly povedené a měly dobrý ohlas i v médiích.
4. Šmako informuje o přihláškách na RK Helianthus. Už to běží!
5. Pekoš – vybíráme nové stany, otázka, jestli jít znovu do Jurka (5200), nebo třeba Penguin
(okolo 3200). Názory jsou smíšené, shodujeme se, že na Jurka je dlouhodobě spolehnutí.
6. Permon kontroloval, že je ne tábořišti posekaná louka. Řeší to opět starosta včelař Nosek, ale
vypadá to, že tentokrát to skutečně snad řeší.
7. Na tábor koupíme vlastní popelnici (240 litrů?), kam budeme házet směsný odpad, Jíťa a
Šmako si zjistí, kdy se popelnice vyváží (bude se muset třídit, vyváží se jen jednou za 14 dní),
musí se zavolat na ASA.
8. Vilém informuje, že se prodal Mlýn u tábora a bude se tam stavět penzion, asi bude i zásah
do lesa a louky. Konkrétně se změnil i majitel louky, kde hráváme hry a softball.

9. Stavěčka je o víkendu 27.-28.6., bouračka je 16. Srpna. Stavěčku si bere na starost Pekoš.
Autodopravu zařizuje Permoník.
10. Biida se pokusí domluvit se svým tatou dopravu auta z Prahy.
11. Permoník si bere na starost barel k umývárce.
12. Šmako zkontroluje lékárny, doplní je, i pro kluky.
13. Vilém a Petrák (nebo Permon) do konce června dodělají revizi.
14. Štěpa řešil střediskové oblečení, a nebude, protože firma nebyla schopná dodat pánské
velikosti menší než na dospělého člověka. Variantu s čepicema a kšiltovkama moc
nepodporujeme. Nejlépe asi kontaktovat jinou firmu a zkusit to zase s vestama nebo
fleecovýma mikinama.
15. Projekt nové klubovny!!! Podařilo se nadějně předjednat na obci stavbu nové klubovny. Řeší
se to momentálně ve třech variantách, liší se velikostí (60-84 m2), odsazením od zábradlí.
Taky se plánuje přístup po schodech od ohniště. Má to být lehká, zateplená, montovaná
dřevostavba, okna jen na jih (ke skále jak jsou teď je nemá cenu dělat). Dvě varianty počítají
s přístupem na terasu zadem, kdyby se vybourala zídka mezi klubovnou a anglickým
dvorkem.
16. Na stránkách střediska stojí za to zřídit link „Napsali o nás“ (Jura, Vilém?) a dát tam článek
z iDNESu o Dětském dnu.
17. Vilém - Přidat Juru do střediskového maillistu: TheJur@email.cz
18. Další středisková rada bude v úterý 2.9. v 18:30 na klubovně

Ve vší úctě a 34° vedru zapsal
Váš biida

