Středisková rada 4.11.2014
Účast: Štěpa, Vilém Permoník, Radek, Janka, Pekoš, Mate, Šmako, Jura, Lucka,
Lemon, Peťa, Permon, Mirek, Martin, Joker, Libor, Sheia, biida. Sysel oluven pro
nemoc.
1. Dění v oddílech
a. Šmako – dění v 30 DBO – Sheia organizovala víkend do Křtin, bylo to úžasný, bylo
jich přes 20, i nováčci. Ušly těch 15km jak si přecevzaly. Podzimky – Mate s Luckou to
perfektně zvládly po programové i logistické stránce. Moc se to povedlo. Oddílová
rada byla rovnou na podzimkách. K Benjamínkům pořád neni kluk. Biida byl pryč a
teď se jeho účast domlouvá. Objednaly se trička a mikiny pro holky, za 60 dní budou
na skladě. Sheia objednala pěšinky pro benjamínky a už to dorazilo. Peťa taky měco
objednávala a taky to zvládla dobře. Budou se taky vracet ke stezkám, doobjednají
se. 5 holek začalo rádcák, bude už druhá víkendovka. Sheia už dokončila rádcák
(potlesk) Peťa dokončila už v létě, Mate a Lucka půjdou příští rok.
b. V listopadu budou jen 2 akce – Bílek, budou něco vyrábět. Pak bude výlet
benjamínků a výlet světlušek, i skautky půjdou zvlášť. Světlušky – madagaskar,
půjde se do aquaparku Vyškov. Už je i rozdělené, kdo má co na starost. Světluščí
výprava bude se světluškama z Lelekovic. Šmako zve na vánoční besídku 21.12.
v neděli odpoledne.
c. Joker – dění v 94 BO - Byli v Zoo, bylo jich tam 15 (5 vlčat). Měl to Joker a Desert,
měli tam i šifry. Klukům se to líbilo. Pak byly podzimky. Holek bylo víc, kluků přes 20.
Ale bylo hodně vlčat. Rada byla jen přes emaily. Sysel pomohl s podzimkama, byl do
toho zapálenej, Šmako ho chválí. Na listopad plánujou výpravy s holkama. Plánuje se
turnaj v Magicích holky můžou přijít taky. Rychta bude na Smilově, poslední víkend
před Vánocema.
d. Roverák – Janka - jen se zmiňuje, že je v současné době pořád stop stav. Roveři by
jeli do Prahy na skautský festival, ale pravděpodobně prošvihli přihlašování. Libor
zavolá organizátorům a zkusí to domluvit. Janka a Vilém organizují víkend pro rovery.
Bude to někdy okolo přelomu ledna a února 2015. Pomoc s organizací nabídl i Petrák.
e. Benjamínci – dočasně pomůže s vedením biida. Stále však platí, že se hledá někdo
jiný od kluků, kdo by pomohl. Biida je jen záskok.
f.

Šmako – výchovná zpravodajka. Kdo nejede na víkend dělených akcí, může jet na
skautský seminář. Bude to v Pardubicích, informace u Šmako. Pak je akce „Ponorka“.
Nebo je nad 18 let kurz řezání motorovou pilou. Je to v Domašově. Měl by tam jít
někdo kluků, asi Desert a Joker. Zaplatí to středisko. Pak jsou zdravotnický a
doškolovací kurzy. Andula je zdravoťák na 2 a půl víkendu www.andula.net Měl by
tam jít někdo z kluků. Asi Libor, Joker, Pádík, Desert, Strom. Libor to má na starost

zařídit s ostatníma. Pak bude Vozmbouch. Neni to jen hudební. Daly by se tam použít
aktivity, které budou už připravené na besídku. Bude to v Kyjově.
g. Jediná výtka k podzimkám – při odjezdu je potřeba víc komunikovat s rodičema,
tvářit se, že je vše pod kontrolou, ikdyž třeba není. Rodiče by mly mít pocit, že se
s nima víc komunikuje, že jim chceme dát tu informaci o tom, co se bude dít, chtějí a
mají právo vědět, co s jejich děckem bude následujících 5 dní a kdo to má na starost.
2. Soutěž o nejhezčí klubovnu se bude vyhlašovat na oddílovce ve středu 5.11. Permon bude
v 1640 dělat porotu. Mohla by taky přijít Míša, když už je ta architektka. Permoník jí zavolá.
3. Štěpa navrhuje sepsat seznam mailů, který dáme na BRJ aby nám všem chodily aktuality.
Zařizuje Štěpa
4. Lemon zamluvila tělocvičnu na 17.1. Děkujeme
5. Káťa má už udělaný účetnictví, akorát jí to bleška vrátila s nějakou malou chybou. Desert to
neudělal zatím asi vůbec. Kdy to bude?
6. 24.1. se jde do Vily Tugendhat. Bude to jen pro skauty. Přihlásit se Kátě co nejdřív, ideálně
ještě dnes – v den rady!
7. Podali jsme žádost o dotace na město, žádáme o 121500. Véla to připravila a Vilém to tam
odnesl.
8. Permoník pozve starostu na Vánoční besídku. Taky s Terou napíše článek do zpravodaje o
podzimkách, když už byly tak ůspěšný.
9. Štěpa navrhuje koupit nové teepee. Pekoš říká, že starý je špatný, ale koupil by jen kdyby
bylo teepe ve slevě. Pokud se bude kupovat, tak co největší. Pekoš to do příště zjistí.
10. Řeší se stavba hotelu v blízkosti tábořiště. 2015 bysme to udělali v Myslové, ale na příští rok
bysme už hledali něco jinýho.
11. Pokud se pojede na jaráky, mělo by se začít shánět ubytování. Ale není o to moc zájem. Joker
zjistí , jestli by o to byl zájem mezi klukama. Mate to zjistí mezi holkama a dají si vedět, pokud
bude dost lidí, začnou to organizovat. Do konce listopadu.
12. Střediskové oblečení – vesty se vyhodnotily jako blbost. Jediný, co padá v úvahu je mikina.
Někdo navrhuje čepice, ale to je pitomost. Vypadá to ale, že se nedohondeme na ničem.
Uděláme místo toho nálepky a nažehlovačky. Má to na starost Vilém.
13. Mate navrhuje opět udělat střediskový ples. Souhlaíme, takže to Mate začne domlouvat.
14. Vilém rozřezal betonový stoly u klubovny, ztratil u toho klíč k povolování kotouče na pile.
Pokud ho někdo najdete, dejte vědět. Zprovoznil houpačku, ještě se na ni vyryje letopočet.
Bojuje se s Beránkem a Miholou aby vyklidil místnost za klubovnou holek.
15. Velká gratulace Vilémovi k narození dcery Jasny!
Termín další rady: úterý 2.12. v 18:30 na klubovně.

V úctě zapsal
biida

