Středisková rada 25.8.2015
Účast: Vilém, Pádík, Permon, Sheia, Šmako, Desert, Permoník, biida, Pekoš,
Joker, Jura, Janka
Omluveni: Míša, Pepek, Libor

1. Permon – Chlébské je v havarijním stavu, probíjí elektrický kabel ze spodní cesty, je to bez
elektřiny a tím pádem se nedá tam ubytovávat. Pokusíme se kabel spravit za pár desítek tisíc,
ale může se to stát klidně za týden znova. Ideální by bylo prodat to e-onu, ale to se asi
nepodaří, výměna kabelu by stála cca 400000kč. Chtěli jsme to udělat už před nějakou
dobou, ale tehdy to nebylo povolené z ústředí. Řešením by bylo přivést elektřinu podél silnice
z vesnice, ale to by bylo složité. Východiskem by bylo požádat si na ústředí. Ale to by bylo na
delší dobu. Důležité je překlenout zimu jednorázovou opravou.
2. Tábory
a. Šmako a Bláňa dávají Vilémovi dar za vedení střediska – Pláštěnku, která vypadá jako
vajíčko. Tábor proběhl bez nutnosti jet do nemocnice. Hra vyšla dobře (Survivor
Africa), dětem se to líbilo, i když měly málo jídla, což bylo součástí hry. Na slib přijel
Mirek a Bylinka. Chyběly stany – měly by se nejmíň dva koupit. Bylo dost přepadů.
Taky se to neobešlo bez příležitostných útoků petard z vesnice. Šmako to hodnotí
jako jeden z nejlepších táborů, protože bylo dost zkušených vedoucích a i díky tomu
se podařilo vymazlit program do detailů. O táborovou slepici je náramně postaráno,
je zámeckou slepicí ve Starém městě pod Landštejnem, je z ní hospodský mazlíček,
snáší ob den.
b. Dezert s Pádíkem – povedlo se to, párkrát se do nemocnice sice jelo, ale všechno
v mezích. Děcka i rádcové byli s celotáborovkou (želvy ninja) spokojení. Finančně to
vyšlo cca +5000. Ještě se ale nezaplatila doprava. Do příště by bylo dobré zlepšit
domluvu mezi vedoucíma. Libor do toho dával všecko, chválí ho desert. Akorát občas
někdo nebyl úplně připravenej na svou část programu.
c. Vilém navrhuje prohodit klučičí a holčičí tábory (aby chlapeckej tábor navazoval na
stavěčku), a ten dívčí by udělal na tři týdny, podle něj by to všemu prospělo a má
s tím dobrou zkušenost. Podle Šmako by kluci nezvládli připravit tábor takhle
v předstihu. Většina lidí je ale z různých důvodů proti – Permoník chce mít předtím
svůj tábor, čili by odpadl argument se stavěčkou. Pro Viléma je ale tábor rodičů
s dětmi druhořadou záležitostí. Pekoš zase že je dobrý i pro malý holky aby se naučily
stavět tábor. Joker navrhuje udělat rodiče s dětma mezi chlapeckým a dívčím
táborem. To by znamenalo výhodu v tom, že se souorzenci a kamarádi z obou oddílů
uvidí aspoň týden mezi táborama. Vilém navrhuje probrat tohle téma na oddílových
radách.

3. Nábory – Míša dělá plakátek na strašidýlka, pátek 4.9. Štěpa se to pokusí na poslední chvíli
protlačit do zpravodaje, jinak samozřejmě před školama a v kostele. Pokud chceme něco
změnit, tak hned, ať se to dá změnit v plakátku. Bylo by to klasicky – provázení na bílendě,
grilovačka, promítání v klubovnách, totok. Bylo by symbolický vstupný 10kč. Permoník zajistí
grilování. Programovej garant je Desert a od holek někdo, koho Bláňa domluví. Šmako
koupila 35 pravítek v levných knihách, na který by se natiskly loga oddílů (kluci ještě nemají) a
těm co přijdou na strašidýlka a už chodí do školy, by se to rozdávalo. Strašidýlka napsat do
rozpisu v sále (Šmako)
a. Permoník navrhuje udělat před oddílovkou úklid nahoře – Desert to zorganizuje, sraz
v pátek v 17:00 na klubovně
4. Nákup tábořiště – máme možnost koupit celkem velkou louku u Olešnice mezi Blanskem a
Poličkou. Studánka je 600m a měla by být pitná. Měl by se tam dát najít pramen. Louka je
celkem skopce, ale dalo by se tam najít místo, ale celkově je tam cca 4-5m převýšení. Koupání
je trochu dál. Louka je trochu křivější, ale to by se dalo srovnat. Když to nekoupíme, koupí to
ústředí a BRJ to bude nabízet oddílům bez tábořiště. Vilém by to nedražil, nechal by to na
ústředí a pak si od nich koupil jen ten pozemek (je jich víc, často les) nebo pronajímal. Pekoš
říká, že by to byl krok k lepšímu.
5. Cesťáky kdo jel jakým svým autem na tábor. Nahlásit Vilémovi – Desert, Pekoš, Joker...
6. Hospodaření táborů – uzavření deadline 30.10. – Desert, Káťa
7. Vilém navrhuje zařadit do programu téma uprchlické krize – probrat to, nějakou víkendovou
akci, nebo aspoň hru na oddílovce s nějakou společensko morální dimenzí. Vilém rozdává
k tomuhle tématu materiály. Začátkem je udělat si trochu pořádek ve vlastní hlavě. Rozhodně
bysme se neměli tomuto tématu vyhýbat.
8. Roverák – Pádík – nejsou plánované žádné akce. Ještě nebyl v Brně. Desert, Mate a dva další
chcou jet na Roverway příští léto do Francie. Znamenalo by to jejich neúčast na táboře, takže
je potřeba to důkladně zvážit.
9. Do 30.8. je možné poslat fotku(y) z tábora do soutěže Ivušce na BRJ. Vyhrát můžeme
poukázky do JUN a věčnou slávu.
10. RK Helianthus - rada pro všechny v neděli v 17:00 u Janky, Krokova 56. Mají už rozdělené
přednášky, teď se musí vytvořit zážitkový program.
11. Šmako zvěstuje, že podle jejích kontrol táborů jsou ty naše lepší a bezpečnější, zábavnější.
12. Plán činnosti – podle Deserta ještě děcka nemají rozvrhy.
13. Joker chce udělat někdy na jaře pořádnej LARP. Dělá se ale larp v Brně – zjistit, ať se s tím
zbytečně nedřeme.
14. Biida nebude minimálně do konce ledna vést Benjamínky – hledá se někdo z kluků, kdo se
toho ujme.
Další rada bude v úterý 6.10. 18:30 na klubovně.

V úctě zapsal
biida

