Středisková rada 3.3.2015
Účast: Sheia, Káťa, Míša, Sysel, biida... Všichni další přišli pozdě : Šmako, Pekoš,
Vilém, Libor, Štěpec, Janka, Jura, Pepek,
1. Dění v oddílech
a. Sheia: Měly předání oddílu, kam se Vilém nedostavil (!). Dohromady bylo asi 30 lidí.
Byla tam zima. Prý se to vyvedlo. Místo bobů a bruslí byly deskovky na klubovně. Byl
ples, Vilémovi se líbil. Mate vzkazuje, že se jí dobře spolupracovalo s lidma na
organizaci plesu, akorát ji mrzí, že tam bylo málo lidí (max 16), takže uvažuje, jestli to
příští rok vůbec udělat zase. Vilém je pro. Buď to ale udělat jako otevřenou událost
pro brněnský skauty, nebo donutit víc lidí ze střediska aby přišli. Holky mají
požadavek, chcou vysavač. Vilém schvaluje. Měly už druhou táborovou radu. Téma
je: „Kdo přežije“. Bláňa nebude chodit na středisko, protože je ve Zlíně, ale jinak oddíl
povede
b. Libor: Bylo plavání, měl ho na starost Libor, bylo tam 24 dětí a z toho jen 3 vedoucí,
skauti si splnili bod do stezky. Všichni si to užili.
c. Štěpa: Proběhla výprava pro rovery, 14 účastníků a cca 8 vedoucích. Téma se oproti
původní mystifikaci změnilo na terorismus. Ze strany děcek to bylo hodnocený
pozitivně, byli nadšení, ale podle Štěpy se z toho dalo dostat víc s ohledem na to,
kolik času se strávilo přípravou. Do budoucna by bylo dobrý to dělat pravidelně,
třeba jednou ročně. Vilém navrhuje udělat to příště na trochu jiné koncepci, kdy by
to bylo míň předvídatelný, míň konvenční. Nešlo by jen o to dojít někam po zprávách.
Je fakt, že se na té akci vůbec nemluvilo o stmelení roverského kmene. Nicméně to se
vlastně povedlo. Roveři prokázali, že umí dobře spolupracovat a jsou dobrá parta.
2. Roverák vyžaduje aktivizační schůzku, kdy se v podstatě vybere někdo novej, kdo roverák
povede. Šmako si bere na starost malou iniciační schůzku po březnové oddílovce. Limit pro
pozvání je u holek jestli vedou, u kluků Libor říká, že cca 14 let. Hned další akce by měla bejt
už pod vedením novýho vedoucího. Ten by se měl vyklubat už na první schůzce čili po
oddílovce. Štěpa pošle Jance kontakty a Janka jim napíše.
3. Kurz řezání motorovou pilou – byl tam Sysel, Jura a Joker. Začalo to už v pátek brzo ráno. Celý
den byla teorie, jak brousit, jak se o pilu starat, jak řezat atd. V sobotu se celej den řezalo. Jak
odvětvovat, jak řezat aby se dřevo nesevřelo a jak se kácí stromy. Byla tam i praktická
zkouška. Teď už si troufnou na dřevo na táboře i bez Budíka.
4. V Domašově je dobrá základna, která by byla dobrá na podzimky. Sysel to zamluví a platba
předem se dořeší s Vilémem. Sysel pošle Vilémovi webovky základny.
5. 22.3. je bowling, akc epředevším pro rovery.
6. Zažádali jsme o dotace na MČ židenice o 60000 (Díky Vélo)

7. Registrace – Káťa má, odvzdá po radě.
8. Dostali jsme dotace asi 26000 za děťodny a akce pro veřejnost. To už ale proběhlo před
Vánocema.
9. Šmako, kurz Helianthus. Nedaří se sehnat lidi na zážitkovou sekci. Jedinej, kdo to slíbil je
Radek. Biida se taky nabízí, ale podmiňuje to tím, že už nebude mít benjamínky ani jinou
činnost pro středisko. Štěpa, Pekoš a Vilém se budou spolupodílet.
10. Neni účetnictví od 94BO. Sysel říká, že to není jeho odpovědnost, Nicméně asi je. Desert
nedělá nic, nezvedá telefony, nedělá svou práci, nekomunikuje. Vilém nemá čas ho někde
nahánět. Reálně ale od tábora nemáme účty.
11. Pronajímáme tábořiště, zinzerujeme to (Vilém?)
12. Pišme se do rozpisu v sále! Klíče od sálu má Jura. Na klubovně je nebudeme nechávat, když
se ztratily, ikdyž na nich byla pneumatika.
13. Šmako – výchovná zpravodajka
a. Materiály do táborové šaliny. Holky to odevzdaly, Kluci ne. Libor to delegoval na
Pádíka. Víc Libor neví.
b. V pátek od 1830 od 2100 se budou řešit vize skautingu na ORJ. Bylo by dobré aby
tam někdo byl.
c. Hledá se lektor z řad skautů jako brigádník na provádění po Moravském krasu.
Minimálně Bc.
d. Skautská křižovatka nabízí registraci pro mailování o tom, co se děje v okolí. Kdo to
chce, tak dá vědět Šmako, to dohlídne.
e. Kluci se musí přihlásit na Svojsíkáče.
f.

Taky se přihlásit na Mušinku.

14. Projekt NAZEMI se chce spolu s Junákem specializovat na výchovu pro oddíly v oblasti kvality,
původu a zdrojů potravin. Budou i školit další stautský lektory. Vilém to podporuje.
15. Štěpa nabádá k přemýšlení nad disciplínama na DD

Další rada bude 31.3 v 18:00
V úctě zapsal
biida

