Středisková rada 31. 3. 2015
Účast: Vilém, Mate, Sheia, Pepek, Karel, Šmako, Peťa, Radek, Štěpa, Jája a
biida, Pekoš, Tera, Permon
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1. Vilém Děkuje odstupující Šmako a Káťe a přebírající Bláňi, Sheii a spol. Rozdává květiny a
čokolády.
2. Vilém představuje nový koncept střediskových rad. Vždy budeme detailněji (cca 20 minut)
probírat jedno předem vybrané téma. Vilém jich má spoustu v záloze
3. Dění v oddílech
a. Sheia – Byl výlet ke příležitosti 25 založení oddílu. Ušly 15km, vyšlo to, až na počasí.
Pak byl veselý pátek, sázely semínka do ručně vyrobených květináčů. To se moc
povedlo. Byla čtvrtá táborová rada.
b. Pepek – Omlouvá Sysla. V březnu byly Deskovky, Pádík a Dezert, přišlo okolo 20
děcek, hráli přes 3 hodiny, hráli Carcassone, Citadelu, i něco novýho. Byla výprava na
Kuklík, bylo 20 lidí, bylo hezky. Dělali hodně zážitkových a mravoučných her, nebylo
téma výpravy, ale to i tak stačilo, podařilo se taky i plnit stezky, jako třeba odlít stopy.
I mladší skauti plní stezky. Byla první oddílová rada k táboru, už je zvolený téma
tábora. V červnu bude víkendovka pro vedení, kdy se tábor zfinalizuje. Jinak udou
oddílové rady jednou až dvakrát do měsíce.
c. Roverák – Mate s Pádíkem se ujímá programu. Vymysleli filmový program, ale byla
tam jen Mate a Kuba. Pak byli na bowlingu, byli tam zdaleka nejmladší a bylo jich
málo. Z nových lidí v roveráku se víc zapojujou kluci, z holek jen Bobo. Mají
domluveno, že budou sázet lípu na Balbínove. Pekoš to bude zalívat.
d. Šmako – výchovná zpravodajka
d.i. Ona, Káťa a Vilém byli na Helpdesku, jen Šmako tam byla celej víkend.
d.ii. Okamžitě během rady spouští bleskový lístečkový brainstorming o tom, jaká
je podle nás role výchovného zpravodaje.
d.iii. Dál navrhuje, že by na táboře mohlo starší vedení začít využívat činovnický
slib. Činovník má sloužit oddílu.
d.iv. Kluci se mají přihlásit na Svojsíkův závod, podle Peka přihlášení jsou.
d.v. Projekt táborová šalina – podařilo se odevzdat příspěvek i klukům.
d.vi. Rádcák – už jsou naplánované víkendy na rádcák a jsou domluvené už nějaké
přednášky.
e. Benjamínci – biida – Chodí jich střídavě míň a víc, naposledy bylo 15. To je hodně, ale
dá se to zvládat za předpokladu, že budou chodit všichni 4 vedoucí – apel hlavně na

Chiquitu, která nezvládá pravidelně chodit, nebo se aspoň předem omluvat.
Plánujeme zavést větší disciplínu – vyžadovat chození včas, případné omluvenky
formou SMS a taky to, aby se na schůzkách nejedlo.
4. Dětský den a úklid – podle Viléma málo využíváme tyhle akce k propagaci oddílu. Mělo by to
být na webu, ve zpravodajích a všude. Měli bychom pozvat i zpřátelené i znepřátelené
organizace.
5. Dětský den – teď se řeší leda tak akorát sponzorské dary. Čili hledejte sponzora. Zatím má
Šmako nápad na lepící pásku (nebo suchej zip) a házení plyšáků do toho
6. Vilém nabádá k výpravě na Chlébské – moc tam nejezdíme. Přeceda asi bude poptávat
brigádu, v návrhu je termín 11 a 12. 4. (brzo!!!)
7. Podařilo se uzavřít úřetnictví. Hlavně u kluků to byl celkem porod. Teď je to u blešky. Díky
Vilémovi a Syslovi za podporu Dezerta.
8. Vilém pořád nedostal peníze za registraci od kluků. Bude řešit u kluků (Petrák).
9. Od zítřka začíná platit nový název organizace – Junák – Český skaut, z.s.. Máme i nová razítka
10. Díky Véle máme od magistrátu 61000, což je hodně! Peníze jsou určeny především na
dopravu na akce apod.
11. Během května začne rekonstrukce areálu. Projekt jsme neviděli a s ohledem na vztahy
nemámeani šanci ho nějak ovlivnit.
12. Tábořiště – pořád poslední dva týdny volné. Vilém to dá na křižovatku, zatím to máme na
webu. Pepek má nějaké zájemce, ale ti by chtěli svoje teepee. Pepek s nima bude
komunikovat a pozjišťuje jak to mají.
13. Na duben se jede na Ivančenu s Holkama. Janka domluvila ubytko se skautama z Frýdlantu.
Bude asi potřeba akci zadotovat ze střediska na dopravu. Vlčata mají jednodenní výlet se
Syslem. V úterý 7.4. se jde do VIDA (viz Bílá směs).
14. Téma komunikace s rodiči se bude probírat na středisku příště, jakožto hlavní téma. Mělo by
to mít gatranta – Permon.
15. Různé: Pepek chce, aby holčičí družina uklízela v klučičí klubovně, když už ji využívá.
16. Permon byl na Petrově na diecézním semináři, bylo to super.

Další středisko bude 5.5. v 18:30 na klubecu.
V úctě zapsal
biida

