Středisková rada 3.11.2015, 18:30 na
klubovně
Účast: Vilém, Mate, Bára, Libor, Jura, Pádík, Lucka, Sheia, Permoník, Míša,
biida, Káťa, Peťa + Yuyka (host)
1. Vilém čte článek z Respektu, v návaznosti na humanitární a uprchlickou krizi, chválí rovery za
sbírku pro uprchlíky.
2. Dění v 30 DBO - Lucka a Sheia.
a. Byly podzimky a nábory, nemusí se nabírat dál, lidí je dost. Konvalinky (skautky)
budou mít výpravu se skauty z 94BO, vedení benjamínků je celkem v pohodě, rádců
dostatek.
b. Měly dost hustou a netradiční oddílovku na bílendě v duchu skautských zákonů, měly
filmový klub, 3 filmy, divadlo pro světlušky a skautky. To bylo trochu kontroverzní.
c. Byly na městské roverské hře, to bylo super.
d. Praha, proběhla v září, bylo to náročný ale holkám se to líbilo. Měly dobrý ubytování
v klubovně.
3. Dění v 94 BO - Libor:
a. naplánovali na letošek cyklus akcí s plněním odborek. Jedna taková akce už byla na
klubovně, všici co přišli si vybrali odborky co budou plnit. Další taková akce bude
v lednu.
b. Měli tematickou oddílovku pro skauty v rámci oddílovky, hra na uprchlíky, cíl aby si
uvědomili jak na tom uprchlíci jsou.
c. Krom podzimek bylo ještě promítání fotek z Rumunska.
4. Podzimky – nakonec super akce ale bylo tam nějaký škobrtnutí v organizaci. Lucka chválí
Natku, Martina a Kevina, kteří museli dva dny předem překopat program. Dost lidí, kteří měli
jet nakonec nejelo, nakonec bylo 6 vedoucích (od začátku jen 3), jen Jura byl nad 18. Vilém
uvažoval, jestli tu akci neodpískat, ale nakonec to riskl, zrušením akce by potrestal akorát
děcka. Program byl volnější ale děckám se to líbilo. Podařilo se zapojit i mladší kluky, ti
pomohli ochotně.
5. Rádcák – Káťa – bude druhý víkend, na Strážné. Je 28 dětí, všechno je v pohodě.
6. Roverák
a. Otevřelo se Roverway, stojí 13000, kolik z toho by přispělo středisko?

b. Roverák zahájil činnost, vede to Mate a Pádík. Proběhla městská hra, , hra byla od 6
do půlnoci. Přišli lidi, co se nečekali, zase ale nepřišli ti co se čekali. Bylo to na téma
mafie. Plánujou víc posedávacích a diskuzních akcí.
7. Sbírka pro uprchlíky – Propagace byla i formou letáků a facebooku. Přišlo dost mladých i
důchodců, veřejnost, ale nakonec ani jeden aktivista, což se trochu čekalo. Původně se
plánovalo jet do Srbska s Pepkem, to padlo, pak to chtěli dat do diecéze, ale nakonec to
odvezla Liborova kamarádka. Vilém z toho měl ale průšvih na obci. Mihola vytáhl před
Vilémem ten Liborův letáček. Ale nedokázal Vilémovi říct, co je na tom špatně. Další takovou
akci chce hlásit na obci a zastupitelstvo to musí projednat a schválit. To nám dává impulz
něco takového znovu dělat, protože zastupitelstvo to prostě schválit musí. V návaznosti na to
se rozjela diskuze o tom, jak se k uprchlickému tématu stavět, dát si pozor na to abychom
nevnucovali názor.
8. Termíny táborů - Libor se sešel s Bláňou, domluvili se na prohození ráborů. Lucka ale
navrhuje udělat tábory paralelně. Pronajmout Olešnici můžeme, jiné středisko si to koupilo,
ale neplánujou tam jezdit. Není ale vybavení. U kluků jde ale o to, že Libor s Desertem nemají
vůdcák. Takže chcou před táborem udělat vůdcák. Vilém prosí Lucku a Mate, aby zjistily do
týdne a Vilémovi daly vědět, kolik lidí od nich nemůže na tábor v pozdějším termínu.
9. Roverway – od kluků chce Pádík, Desert a Bára, Ale asi nepojede ani jeden z nich, protože
budou muset na čekatelky a vůdcák. Holek by bylo asi víc.
10. Židenický zpravodaj - Permoník: Bylo by dobrý tam sem tam něco napsat. Jednu fotku a
článeček. Permoník si to bere na starost, někoho s tím zaúkoluje.
11. Bláňa vyhrála třetí místo ve fotosoutěži, gratulujeme.
12. Vilém řeší s Ing. Cibulkovou na obci krytí schůzek, vyjednává pondělí, středa, čtvrtek.
13. Dál se Vilém bude snažit získat boudu vedle naší klubovny, ale asi to není průchozí do roku
2020, LLM je tam v nájmu.
14. JE potřeba vyměnit vložku ve dveřích od holek do sálu, Mihola po nich chce klíč, aby ty dveře
zamčel,ale holky ten klíč ztratily.
15. Skutečnosti táborů. Bleška to chce po Vilémovi. Bára má pro Deserta poslední věc co chybí.
Jede za ním hned. Od Deserta to musí být do pátku.
16. Infobod z Chlébského. Přeceda navrhuje drobné změny cen. Skautů se to asi nedotkne.
17. Loni Chlébské vydělalo 50k, letos zatím ztráta 20, kvůli rušení turnusů. Vilém nabádá k tomu,
aby tamnaše oddíly jezdily častěji.
18. Různé
a. Potřebujeme nové přímotopy. Nebo rozjet ty staré. A taky se naučit jak je ovládat.

b. Možná by se dal oživit projekt nové klubovny pro 94 BO, obec je nakloněna. Původně
plánovali zateplit ten rozpadající se likusák, ale Vilém je přesvědčuje, že je to
hloupost.
19. Yuyka nabízí od BRJ – vůdcáky, čekatelky, s odborným zaměřením, zdravoťáky, u těch je vždy
přetlak lidí. Měli bysme taky vyplňovat hodnocení oddílů (platí pro 94 BO, holky to vyplnily.
Další rada bude v úterý 1.12. v 18:30 na klubecu.
V úctě zapsal
biida

