Středisková rada 3.2. 2015
Účast: Sheia, Peťa, Mirek, Mate, Káťa, Pepek, Lucka, Libor, biida, Štěpa,
Permon, Tera, Hurva, Šmako, Sysel...
1. Štěpa na začátek chválí holky, především Lemona za organzaci tělocvičny v lednu. Na druhou
stranu tam podle Štěpy měl být někdo starší, pro případ že by se něco stalo.
2. Dění v oddílech
a. Káťa – Byla super tělocvična. Chválí Bobo, která se podílela ikdyž nemusela. Pak byla
vila Tugedhat, to se povedlo, ještě bylo divadlo pro světlušky, tam byly 4 světlušky a
Permon, všem se to líbilo. V únoru bude předání oddílu, první víkend. Tam je
pozvanej jen vůdce a zástupce vůdce. Následující víkend bude ples. Před plesem
bude akce „boby, brusle, kino“. Na konci měsíce bude akce pro rovery. Měly taky
první radu o táboře, vybírají mezi dvěma tématy.
b. Libor – měli družinové výpravy – vlčecí na jeden den s přespáním na klubovně. Neví
se kolik jich bylo, podle Jokera přes 10. Skauti měli taky jednodenní výpravu na
klajdovku, společná pro obě družiny, mají stejnou celoroční hru, na kterou se
zaměřili. Bylo jich celkově 10. Ale na schůzky jich chodí hodně. Ikdyž trochu
nevyváženě mezi družinama. Na únor je jen plavání, jaráky nakonec nebudou. A bude
roverská výprava. Příští týden bude první táborová rada. Minule jsme se bavili o
stezkách, ukázalo se, že je dost nováčků, kteří nemají deníky a stezky. Štěpa pošle
Liborovi zprávičky ze střediska do ČV.
c. Benjamínci - Biida – stabilizovaná situace – holky všechny pomáhají, děcek chodí
střídavě. Začali jsme pracovat s pěšinkama. Šmako pozve Marušku, Chiquitu a
Máničku na školení pro práci s Benajmínky. Hurva jde taky, výhledově by mohl
s benjamínky pomoct on.
d. Šmako – výchovná zpravodajka. 1.-3.5. jsou Svojsíkovy závody. 22.3. bude bowling.
Zdravotnický doškolovák Chameleon v dubnu. Pokud si ho někdo neobnoví, za 4 roky
mu propadne. Šmako je taky přihlášená na Helpdesk. Káťa to nestihla. Televize Déčko
nabízí natočení reportáže – přes Ivušku. Mohlo by se hodit třeba na Dětský den.
Šmako kárá za to, že Mate nedala pozvánku na ples do aktualit. Všichni co budou
dělat hospodáře na táboře se přihlásí na Mušinku. Platí to středisko. Libor tam pošle
Dezerta – co nejdřív. Šmako pošle odkaz Peti, Liborovi a Dezertovi. Tento víkend je na
Petrově skautský seminář, nemusí se přihlašovat. Bude to zajímavé – podrobnosti
v aktualitách.
3. Mate – zve 14.2. na ples.
4. Štěpa – Roverská akce. Řeší se, pro koho to bude. Chceme to udělat pro 20 lidí. To znamená,
že musíme vzít i mladší. Následuje roztržka o to, koho pozvat a koho ne. Holky prosazujou

aby bledule nejely. Kluci spíš aby holky jely. Nakoec to asi rozhodne Štěpa jakožto organizátor
akce.
5. Úklid BH – změnia se bílenda - udělat úklid? Nebo uklidit klubovnu, nebo Stránskou? Uklidili
bysme asi areál. Můžeme i bílendu. Rozhodnutí posouváme na další středisko.
6. Dětský den stanoven na 6.6., úklid by byl den potom.
7. Štěpa navrhuje zúčastnit se vozembouchu. Letos to už nestihneme, ale byla by to dobrá
aktivita pro roverák na příští rok. Mohl by to vést Rýmař. Permon navrhuje se tam jít podívat,
to by se asi mělo.
8. Registrace – Káťa – Holky mají 60, ale mohlo by být i 70, kdyby se registrovali všichni
benjamínci. To měly na starost holky, co je vedou. Sysel – stihlo se to v termínu, je jich okolo
50. Permoník – oldskautů je stejně jako loni, asi 13. Od některých je potřeba vybrat peníze.
9. Joker, Jirka a Sysel se zúčastní kurzu řezání s motorovkou.
10. Permon – ve skladě protekl strop a je tam trochu katastrofa. Zavinil to kriminálník Jirka, co
bydlí nad skladem. Jakmile bude tepleji, musí se to opravit a uklidit.
11. Permoník – Byl na akci u Rokytné, kousek od Dukovan. Je tam špatné spojení, ale je to pěkné
místo na potenciální tábořiště. Starší vedení se tam někdy může jet podívat.
12. Pronájem našeho tábořiště – poslední dva týdny jsou volné, Štěpa to dá na facebook skauty a
pokusíme se to pronajmout.
13. Permon agituje za Chlébské, je tam nová kuchyně a měli bysme tam jet. Štěpa zavolá
přecedovi aby to aktualizoval i v databázi skautských základen.
14. Hlavní změny v areálu – areál se plánuje o víkendu otevírat pro veřejnost. Byl by tady na stálo
správce. Směřuje to k tomu, aby si tady Mihola a spol mohli hrát pohodlněji.
Termín příští rady
3.3. 2015 v 18:00 na klubovně.
V úctě zapsal
biida

