Středisková rada 2.9.2014
Účast: Vilém, Bobo, Mirek, Permon, Mate, Janka, Sheia, Lucka, Radek,
Permoník, Jura, Pekoš, Sysel, Maruška, Julča, Peťa, Tera, Bláňa, Martin, Štěpa,
Šmako, jája, biida
1. Vilém děkuje za bezproblémový a úspěšný tábory.
2. Vilém děkuje všem, co byli na bouračce, chválí vysokou účast, omlouvá svou neúčast.
3. Sysel shrnuje tábor, byl super, dostatek lidí ve vedení, dobrá dělba práce, taky super pomoc
od Silvy a Budíka. Všem bylo líto, že byl krátkej. Příští tádor povede Libor s Desertem, podle
Sysla se osvědčili, že na to mají. Bude to teda zase asi na tři týdny. Sysel děkuje za všechny
náležitosti, který zařídili starší členové střediska jako Permon nebo Vilém. Akorát si Desert a
Libor musí dodělat čekatelky a udělat vůdcák. Z tábora vzešli noví rádcové Martin a Kevin.
Sysel pošle Permoníkovi číslo na Toma Sládka kvůli kolu, který je od návratu z tábora v
garáži.
4. Šmako
a. Tábor se podařil, byly jen 5 ve vedení a Tera, která skvěle vařila. Taky se dobře
zapojily mladší holky. Podařilo se založit nový tradice. Byl třeba taky delší a
náročnějsí puťák, slibovej oheň. Proběhla zpětná vazba od dětí, bez výtek. Budou
dělat hodnocení tábora. Měly už dvě velký rady.
b. Gratulujeme Peti, která zvládna čekatelky. Sheia se chystá ukončit co nevidět,
začínat bude Mate a Lucka. Družina bledulí půjde na rádcák. Pokračujou v plnění tří
cílů co si stanovily – učit se skautský dovednosti, poznat všechny členy oddílu a výdrž
na výletech.
c. Mají naplánovaný už akce, včetně jejich garantů. Zařizujou, že všechny holky si
budou moct objednat oddílový oblečení. Brzo bude zahajovací výlet, později má
Sheia výpravu do Křtin. Mají teda na jaře dvě výpravy a podzimky, v prosinci asi
trochu víc.
d. V družinách jsou změny, Předávají si benjamínky (Chiquita, Maruška). Šmako, Káťa a
Bláňa přestávají vést, zná se i složení čtyř párů pro vedení družinek. Téma celoroční
hry bude Malý princ – každá družina bude moct získat souhvězdí a ten černej flek na
stěně klubovny bude brzo krásnej.
e. Holky vyzívají kluky na soutěž o hezčí klubovnu. Vyhodnocení bude na listopadové
střediskové radě a na oddílovce se bude vyhlašovat.
5. Musí proběhnout vyúčtování auta mezi Vélou a Vilémem. Sysel a Šmako zařídí dárek a
předání všeho i auta Véle.

6. Holky podle Káťi hospodařily s přebytkem cca 20000, ikdyž ještě nejsou proplacený všechny
paragony. Desert to uzavře a odprezentuje na příštím středisku – v říjnu. Do 15.10. to musí
být uzavřený s bleškou.
7. Roverák – Janka
a. Otázka rozšířit roverák o mladší rádkyně. Bylo by to už na dva roveráky, ale není asi
nikdo, kdo by to vedl. Podle Janky to neni řešení. Spíš by to rozšířila, ale musel by se
jako paltnej parťák do vedení přidat někdo z kluků. Mladší holky jsou z toho trochu
rozpačitý. Podle Viléma by měli držet hlavně jako parta, ne pod uměle dosazeným
vůdcem. Vilém by to rozdělil, přičemž by měli některý akce spolu, některý odděleně.
Podle Janky to neni reálný, protože nevidí nikoho, kdo by to vedl. Čili aspoň teď to
bude fungovat dohromady, a do budoucna se uvidí. Permoník říká, že se bavil
s Čertem, kterej by prej taky rád něco dělal, aktivně. Bohužel to ale vypadá, že na to
nebude v roveráku místo. Holky samy jsou nejednotný, jestli roverák rozdělit, nebo
ne. Závěrem je pro tentokrát, že se to nechá odležet do říjnové střediskové rady.
8. Výchovná zpravodajka Šmako
a. Do 30.9. se musí odeslat hodnocení oddílů
b. Zařaly přihlášky na helianthus, za 14 dní začíná přihlašování na Rozrazil
c. Od začátku října se mění název organizace. Musíme tedy změnit razítka. Vilém si to
bere na starost. Vilém taky přihlašuje sídlo střediska na Tenorovu 13, kam se
přestěhoval.
d. Probíhá projekt mobility mezi oddíly, výměna zkušeností, návštěvy kluboven.
9. Nábory – Mate – udělaly to holky, kluci nebyli schopní dodat 4 lidi. Bláňa udělala letáčky,
budou je vyvěšovat po Židenicích. Holek bylo 5. Nábor proběhl formou rozdávání letáčků
před školama. Vesměs to byla náborová akce na strašidýlka.
10. Strašidýlka – Mate a Libor (ale Libor nějak nepomáhá). Je potřeba zajistit daťák a
prezentace, gril, lidi, kteří budou provázet.
a. Permoník si bera na starost grilování a zajistí lidi, suroviny, gril.
b. Jeden člověk, co si vezme na starost disciplíny – Pádík. Lucka pošle Pádíkovi to, co
bylo loni. Pádík to do čtvrtka vymyslí a připraví.
c. Sysel donese na oddílovku Daťák.
d. Desert nachystá program pro děcka na klubovně.
e. Šmako nachystá uvítací balíček.
f.

Sysel připraví instruktážní letáček.

g. Vilém rozešle spolunájemcům areálu mail o tom, že jsme tam v pátek.

h. Pokud je potřeba, lampiony pro průvodce jsou nachystan ve skladu. Akorát budou
asi potřeba svíčky.
i.

Taky je potřeba domluvit skauty a skautky, kteří budou strašit. Vedoucí oddílů mají
za úkol na oddílovce namotivovat členy aby přišli, ať už starší jako průvodci, nebo ti
reprezentativní jako strašidla, co budou mít disciplíny.

11. Řeší se problém, že kluci si nejsou jistí, jestli chcou mít společný akce s holkama. Ani o tom
neřekli holkám. Prej nechcou proto, že loni se podzimky moc nepovedly, čili mimo jiné letos
na podzimky s hoklama nepočítají, ty to ale nevěděly. To je ale podle ostatních celkem
hloupost. Následuje dlouhá debata o tom, proč kluci nechcou na podzimky s holkama.
Všichni si myslí, že je to velká škoda. Pekoš si myslí, že negativní pocit byl poslední podzimky
z toho, že holky šly v neděli do kostela a kluci museli místo toho uklízet. Všem to přijde jako
naprosto jednoduše řešitelnej problém. Vilém žádá 94BO o to, aby téma společných
podzimek probrali znovu.
12. Vilém chce aby mu vedoucí poslali rozpis družinovek tak jak to bude fungovat během roku.
13. Šmako požaduje jednoho kluka na vedení benjamínků. Jsou tam tři holky a pokud nebude
aspoň jeden kluk, holky odmítají dělání benjamínků pro kluky. Biida se nabízí, že pokud nikdo
jinej nebude ochotnej, pomůže jednou týdně s benjamínkama on. Může středy a úterky.
14. Šmako předává Vilémovi růžovej cyklozvonek jakožto poděkování za pomoc s organizací
tábora.
15. Příští rada je 30.9. v 18:30 na klubovně.
V úctě zapsal
biida

