Středisková rada 13.1.2015
Účast: Vilém, Káťa, Pepek, Bláňa, Permon, Mirek, Mate, biida.
POZDĚ přišli: Libor, Jura, Štěpa, Šmako(!!!)
1. Vilém rekapituluje oslavu Mirkových devadesátin, která úspěšně proběhla minulý týden.
Taktéž na dálku blahopřeje Přecedovi, který měl včera čtyřicátiny.
2. Dění v oddílech
a. Libor – v prosinci byla jen Rychta, která se ale povedla. Ocenili jsme Kubu, který jako
první z mužstva splnil celou stezku. Navazuje diskuze o tom, že bysme měli se
stezkama pracovat víc. Je to jedna z mála věcí, který integrujou skauting napříč
republikou. Podle Libora mají kluci nedostatky v metodice, nesoustředí se na
předávání zkušeností, her, dovedností. Na stezky vyhrazujeme málo času. Vilém
navrhuje, že by se na to v oddíle vyhradil jeden zodpovědnej člověk, když není čas na
to plánovat to v rámci oddílových rad. Podstatný je, že bylo málo vlčat. V lednu
budou družinové výpravy, tělocvična. V zimě chodí málo vlčat protože rodiče mají
strach posílat je na delší akce, proto je jednodenní výlet s možností přespání na
klubovně, promítání (Jura, Joker). Libor rozdal přihlášky do oddílu. Půjde se do
Ochoza a mariánským zpět. Skauti mají výpravy motivovaný celoroční hrou, kterou
mají obě družiny stejnou. Stanovili taky něco jako ultimátum pro účast na táboře.
Pointou je, že nechceme děcka, který neznáme a nemáme prověřený, na táboře.
Proto bylo stanovený bodový kritérium a nutná účast na akcích.
b. Káťa – v prosinci měly výlet s Mikulášem, moc jich nebylo, pravděpodobně kvůli
špatnýmu počasí. Pak byla besídka a dílny, představily nový nálepky. Bude tělocvična
17.1., taky Vila tugendhat během dalšího týdne. Ještě je volno, kdo chce jít na
prohlídku vily, ozvěte se Kátě. 6.-7.2. bude předání holčičího oddílu, Káťa všecky zve.
V dubnu bude okolo 24.4. výprava na Ivančenu. Bude středisková, má to na starost
Libor a Janka. Libor nesmí zapomenout zamluvit ubytování. Mají taky naplánovaný
družinový výpravy. Zároveň navrhujou termín pro Dětský den. 6.-7.6. Štěpa a biida
zajistí aby se s tím nekryl židenický den pořádaný obcí
c. Mate – Jaráky. 2 holky jsou jistý. Z kluků by jel Pádík a Joker. Víc nevíme, protože
hlavní zařizovatel je Joker a ten tady neni. Termín je 21.-25.2. Podle Jokera ještě neni
vybraný a zamluvený ubytko. Joker zajistí co nejdřív.
d. Mate – ples bude na Valentýna ve trojce jako loni. Téma je „Love is in the air“, každý
ať to pojme jak se mu chce, klidně abstraktněji.
e. Káťa – je poptávka po roverským kmeni pro mladší skautky a skauty. Podporujeme
nápad víkendovky. Bylo by to super ale je to náročný na organizaci. Variantou je
připojit se k nějaké větší akci pro rovery mimo naše středisko. Je jich dost a třeba od
Kyjovských skautů máme osobní pozvánku na cosi jako Larp co bude v Brně. Libor by

tu akci udělal. Ale potřebujeme mít pro ten novější roverák vedení. Podle Viléma by
bylo ideální kdyby tu akci naplánoval a zrealizoval starší roverák. Tilia vlastně moc
nefunguje a proto by měla spíš nabrat ty mladší a udělat akci, která je stmelí všecky.
Výsledkem akce musí být stmelenej roverák s jednoznačným vedoucím. Štěpa se
nabízí jako člověk, kterej tu akci naplánuje a natáhne na ni lidi. Libor napíše Štěpovi
seznam lidí, kteří by teoreticky jeli. A Štěpa všem zavolá.
3. Převzetí kurzu Helianthus – Nemá to kdo přebrat. A protože Šmako bude předávat oddíl,
vezme ten kurz. Jsou tam cca 3 lidi, kteří by chtěli v kurzu pokračovat. Šakalovi se nápad líbí.
Pro nás by to byl bonus, že by se kurz převedl pod naše středisko. Z toho by ale plynuly
povinnosti. Museli by se aktivněji účastnit členové z našeho střediska. 50% kurzu má tvořit
zážitek. Proto Šmako oslovuje starší členy, jestli nechcou předat svoje nápady a zkušenosti.
Budeme novej tým, naproti tomu ten strej nefungoval, podle Šmako proto, že byli všicni
z jiných středisek. Jednalo by se o tři výkendy na podzim. Kurz by byl pro první a třetí okrsek.
Jakmile se to převezme a předělá, chce udělat masivní náborovou akci.
Vilém tuhle myšlenku podporuje. Upozorňuje, že celá věc umře, pokud nebude mít mocnýho
šéfa. Šmako si je jistá, že silným šéfem bude. Do konce ledna chce naplnit tým, má už
rozdělený úkoly, k nim musí přiřadit lidi. Jakmile to bude mít, zajde to probrat na BRJ a
s Rézinkou, která vede kurz Rozrazil. Většinu lidí pro realizační tým si Šmako obvolá.
4. Do 31.1. se odevzdává registrace! (info u Káti a Petráka)
5. Je nový správce areálu, jmenuje se Trubák a nikdo ho zatím nezná a neviděl. Klubovna teď
funguje jako dočasná základna pro firmu, která dělá revitalizaci Bílé hory. Na klubovně se
skladuje 40 kubíků dřeva, pálí klest a piliny a Vilémovi se to moc nelíbí.
6. Byla trochu stížnost na holky a jejich úklid po vánoční besídce. Holky se ohrazujuou, podle
nich všecko daly do nejlepšího pořádku. Mihola s tím prudil Viléma přes Vánoce. Vesměs jim
jde hlavně o to, že jsme jim zaskládali pohovku a přeskládali židle, a taky asi nechali něco
venku, co tady ale nemá na klubovně vůbec co dělat.
7. Rozpis akcí v sále by se měl používat! Kdo zajistí kalendář na příští rok???
8. Vůdcové a činovníci mají opět pojištění odpovědnosti.
9. Libor – mají oddílové video, mělo být v lednu ale má ho na strosti Dezert, pokud to nebude
v únoru, borci mu borci připraví strašlivej trest. Stejně tak budou do konce února i vizitky.
10. 15.3. odbor vedení světlušek a vlčat pořádá schůzku o vedení benjamínků, bude se bavit o
vedení benjamínků, výměna zkušeností. Problémem je taky zákon, kvůli kterýmu se mají rušit
lesní školky, máme poskytovat stejné podmínky, ale to nemáme, Štěpa se na ten zákon
podívá, co se s tím dá dělat.
11. 27.-29.3. je kurz Helpdesk.
12. ZK Andula a Chameleon, přihlašování na něj je do 14.1. Libor by raději šel v červnu.

13. Měly by se dát dohromady materiály do táborové šaliny, pár fotek a nějakej text. Do konce
ledna. Libor určuje Pádíka, Šmako se ozve a zurguje si je.
14. Šmako má konečně k nahlédnutí tabulky vyhodnocení zpětných vazeb od Bláni.
Termín příští rady: úterý 3.2.2015 v 18:00
V úctě zapsal
biida

