Středisková rada 5.5.2015
Účast: Vilém, Janka, biida, Pekoš, Radek, Káťa, Šmako, Libor, Permoník, Sysel,
Lucka, Mate, Tera, Jura, Sheia, Mirek, Permon
1. Držíme minutu ticha k 70. Výročí konce války.
2. Permoník rekapituluje brigádu v areálu, zmiňujeme taky pálení čarodejnic, které mělo OS
Julec na klubovně hned další čtvrtek.
3. Dění v oddílech
a. Sheia: Měli exkurzi do VIDA, to se povedlo, Pak byl výlet s rodiči, bylo hodně lidí, i
přes rozpaky organizátorů byli spokojení. Pak byla Ivančena, super akce, 27 lidí, všici
se spálili. Pak byly svojsíkáče, jedna družinka postoupila dál! Dál děkujou klukům za
úklid klubovny na brigádě. Teď o víkendu bude noční LARP, žádájí o pomoc kluky.
LARP bude do 23h a pak se bude spát na klubovně. Nicméně spát v areálu by se
nemělo. Takže po 22h naprostý klid. Pak budou družinové výpravy a piknik na Bílendě
b. Sysel: Skauti byli na Ivančeně, Vlčata měly výlet na Macochu, 9 vlčat a jedna holka
z Baskicka, Saša, Sysel a Pes. Vlezli i do propadání, hráli poznávací hry. Příští měsíc
bude výlet do Vyškova do Dinoparku, to naváže na Krasovou. Pak budou na
Svojsíkáčích, akorát se omylem přihlásili do jinýho okrsku, takže pravděpodobně
nebudou moct postoupit, ikdyby se umístili. Schůzka s rodiči bude až v červnu.
Výprava pod stan bude taky v červnu.
c. Šmako (výchovná referentka): napsala propagační článek do časáku Skaut o našich
alternativních krojích, bude psát další a dává to i jako podnět i klukům. Chválí akci ve
VIDA. Příští pátek jdou s Káťou na setkání činovníků, do 8.5. se musí přihlásit. Budou
propagovat naše středisko a Helianthus. Navázala kontakt s webem Teepek. Prosba
na nás je po vyplnění dotazníku – odkaz dá na facebookové stránky. I ke Klukům. Je
potřeba dojít na školení k hospodaření na BRJ. Někdo by se měl přihlásit. Bude to
27.5. v 17:30. Půjde Peťa a Sysel určí někoho z 94. 30. 5. Bude Ufobalový turnaj.
Půjdeme? Je problém s dodržování termínů se zadáváním údajů do SkautISu. Do 6.6.
musí být zadané tábory. Na táboře mají být minimálně dva lidi se zdravoťákem. Budík
zaučí Krtka, Libor a Desert si zdravoťák udělají. Existuje „Zaplacka“ – něco jako
odborky, po splnění získají tu Zaplacku. Dál podstrkuje článek o činovnickém slibu. Na
Květen plánuje sezení pro všechny co mají rádcák. Bude to jako další vzdělávání
v oblasti toho rádcování.
d. Mate – roverák. Nové rádkyně se nazapojovaly, potom, co jim promluvila do duše se
zdá, že je to lepší. Zatím zasadili tu lípu, co se jmenuje Vincent. Podle Pekoša to nikdo
nezalívá. Nabízí se, že to bude chdit zalívat, má to za domem, ale musí mu to někdo
říct, aby to zalil. Další akce zatím naplánovaná není. Vilém navrhuje roverský projekty
do 40000 bez kofinancování.

4. Tábor:
a. Permoník navrhuje dvakrát posekat louku, jednou v květnu a jednou v červnu. Vilém
zavolá Noskovi.
b. Auto je zařízené zase od Vély – předem děkujeme!!!
c. Není doprava na tábor, dodávka co byla loni už letos být nemůže. Permoník se zeptá
Radima Vaška.
d. Sklad - Permon domluvil s Jirkou, co vytopil sklad, že zaplatí 1000kč.
e. Řešíme ceny táborů. Máme je hodně levné, řešíme, jestli zdražit. Pro skauty by bylo
3800, pro skauty 2900. Klidně ať vedení platí polovinu.
5. Investice:
a. navrhuje Permoník - vyměnit sešlapaný koberce v klubovnách
b. Další návrh na nákup je hangár. Pekoš našel několik variant, nejsou tak drahý a dá se
na to podívat u Žďáru. Byly by okolo 22000.
c. Nebo taky koupit teepe, chtěli jsme 8m průměr, to stojí ale už 17000. Permoník
s Pekošem zajedou se podívat do Lesní školky a vyhodnotit, jestli koupíme. Celkově
jsme vesměs pro.
d. Permoník dá repasovat vzduchovky.
e. Taky uděláme krokve, třeba na 5 stanů. Kdo si to bere?
f.

Káťa se Šmako navrhujou požádat rodiče o pomoc s výrobou kapsářů. Napíšou návod
a žádost od Bílé směsi, nebo i do Čáry Vlka.

6. Vilém zavolá Thiovi, jeslti jako jede na tábor nebo ne – kolujou o tom fámy.
7. Dětský den – Štěpa to má prý pod kontrolou, ale asi se zase nepovede, aby vyšel článek
v Židenickém zpravodaji. Škoda, že to nedokážeme líp prodat.
8. Zhruba za rok by Vilém rád předal vedení střediska, možná bude mít další dítě a míň času.
Přemýšlejte, kdo z vás by to mohl a chtěl dělat.
9. Pořád se nedaří vybrat registraci!!!
10. Na schůzky ve středu na oddílovky přijde někdo z obce a přijde říkat něco o novém hřišti a jak
se k němu chovat.
11. Využití prostoru před hřištěm na klubovně - jsou návrhy od vlčat, Jura a Joker je přinesli do
hospody po radě. Vesměs všechny chtějí pískoviště a skluzavku.
12. Kdo má projitou autolékárničku, doneste je do skautu, použijou se na maskovačky.
13. Hledá se vlajka která visela na Mirkové oslavě u Badinů. Nemá ji nikdo doma?

14. Janka – po cestě z Ivančeny potkaly skauta, kterýmu se líbily nášivky Tilia, Janka mu jednu
slíbila, na oplátku nám může domluvit ubytování v Ostravě.
15. Stále se hledá od září pomoc od kluků s benjamínky. Myslete na to.

Téma Komunikace s rodiči
Měla by to být diskuze mezi mladšíma, doplňovaná staršíma.
Šmako o tom četla, nováčky je potřeba hned zapojit. Rodič musí vědět, co to je skauting. Máme se
ptát, co od toho skautu rodič čeká a vysvětlit mu, o co jde. Nemělo by to být tak, že rodiče berou
skaut jako odkladiště děcek. Při komunikaci s rodiči nemáme říkat jen špatné věci na jejich dítěti,
naopak říkat rodičům i to dobré. Problémem je, že rodiče často ani nevidíme. Dobré jsou výlety
s rodiči, ale ani tam všichni nepřijdou.
Základem je komunikace mailem, obzvlášť pokud rodiče nechodí děcka vyzvedávat a není tak šance
se s nima potkat. Kluci rodičům skautů neposílají nic, Jura posílá aspoň rodičům vlčat jednou týdně.
Závěrem je posílat víc mailů a více osobního jednání. U vlčat a benjamínků odchytávat rodiče po
schůzkách postupně jeden po druhém.
Středisková rada bude příště bez Viléma, v úterý 2.6. v 18:30 na Klubovně. Hlavním tématem by měl
být dětský den, ale i tábory.
V úctě zapsal
biida

