Středisková rada 3.5.2016
Účast: Mirek, Jura, Lucka, Permoník, Permon, Vilém, Libor, biida, Desert, Mate.
Později taky Šmako, Pádík, Bobo, Dubínek

1. Vilém čte výroční zprávu Junáka. Pro zajímavost skauti odpracují ročně dobrovolně práci,
vyčíslitelnou na 1 000 000 000 kč!
2. Dění v oddílech
a. Holky měly výlet s rodiči z Blanska do Adamova. Bylo to dobré. Pak byla výprava do
Bystřice nad Pernštejnem. Je tam vyloženě hnusná klubovna. Pak byl piknik ale bylo
škaredě, tak ho měly v sále. Tenhle měsíc bude LARP, 14.5. a 15.5. Bude výlet. Larp je
přes noc a Permoník navrhuje aby po Larpu jely děcka na brigádu. Podle Mate to mají
podchycený a rozdělený aby na každou akci někdo jel.
b. Kluci měli výpravu – Bára s Jokerem, byli na vysočině u kamaráda co má psy. Děcek
bylo dost ale program byl slabší. Kluci byli na závodech VaS (holky taky). Kluci skončili
6 a 8. Zapracovat by se mělo na spolupráci a poznávání přírody. Výsledek je ale
celkem úspěch a tak děkujeme všem, co je připravili, hlavně Jura. Na pálení
čarodejnic dělali odborky, což bylo trochu nešťastné řešení. Libor u toho nebyl ale byl
na zdravoťáku, který dokončil (super, gratulujeme!) Bylo ale dost lidí, kteří za Libora
zaskočili. V neděli udělali radu a udělali hodnocení kvality a rozhodli se, že to budou
dělat pravidelně, není to tak náročná procedura. Libor nebude na brigádě, má
vůdcáky.
c. Mate – roverák je v pohodě, 9. 4. Bylo pár lidí na happeningu u lázní. Bylo to fajn, ale
nebylo moc hezky. Měli tam program pro děcka. Taky byla čajovna, probíralo se téma
věkových omezení. Bylo tam minimálně 10 lidí.
d. Libor na konci srpna dodělá vůdcák. Na táboře se budou střídat Budík, Krtek, Libor.
3. Šmako předělá přihlášky do střediska. Kluci si pak udělají znova veškeré vpylnění přihlášek u
všech členů, protože Báře ukradli notebook, kde to bylo zálohované, takže o všecko přišli.
4. Letos jede Joker na čekatelky, další rok pojede Pádík, Bára, Desert, Martin, Kevin. Od holek
se ještě neví, ale zpracovává to Bláňa. Šmako to koordinuje, dohlíží na termíny.
5. Tábor – Permoník udělá (už udělal hned po radě) pozvánku na brigádu. Napíše se tam, že
středisko proplatí cestu, a zařídí i nějaké jídlo. Ve středu jde s Pekošem nakupovat barvy.
Nájem se možná zdraží z 5500 na 6000.
6. Obsazenost tábořiště – první 3 týdny 94 BO, 1 týden Permoník, 1 týden Čert, 1 týdenexterní
nájemce. Bouračka je 13.8. Na stavěčku i bouračku je domluvený traktor pana Fojta.
7. Šmako byla na setkání výchovných zpravodajů. Bylo to asi na 5 hodin. Přednášel tam Dick
z Prahy, bývalý hlavní výchovný zpravodaj, a Kecka. Představovali revizi skautské stezky.
Hotové by měly být do konce roku. Principem je, že polovina bude pevně daná a polovina
volitelná, upravitelná. Mají už i člověka, který řeší vývoj aplikace do smartphonů. Řešily se
taky odborky, nové by měly být do konce září. Rádcovská část se bude taky přepracovávat.
Bude třeba i časopis pro Benjamínky.
8. Šmako – školení pro hospodáře, jde tam Peťa a Desert. 31.5. se musí odevzdat hlášenka
k táboru. Je to na skautISu. Šmako pořeší s Liborem jestli jejich tábor bude zotavovačka nebo
vyšší level

9. Bude brněnské skautské tričko, do konce května musí Šmako znát ode všech počet a
velikosti. Dá to na facebook. Dostane ho jen ten, kdo pojede na tábor.
10. Šmako – RK Helianthus – byla rada, přepracovávají koncept přednášek, nabrali 3 nové lidi
z minulého ročníku.
11. Vilém
a. Děkuje všem, co se dostavili 2.5. na vernisáž výstavy fotek z Jamboree na radnici
v Židenicích. Chystal to Vilém s Dubínkem. Tato výstava je putovní, bude tam měsíc.
Do budoucna Vilém navrhuje koupit clip rámy A3 a udělat výstavu fotek ze střediska
každý rok. 10 – 20 fotek.
b. Vilém si v téhle souvislosti všiml (a všichni mu dávají za pravdu, že fotky jsou čím dál
horší. Uvažujeme koupit do oddílů foťáky. Do příští rady se to rozhodne a do tábora
se koupí. Biida něco navrhne.
c. Dětský den bude v so 28.5. o den později je obecní DD na sokecu. U našeho vázne
propagace. Nejsou letáčky, není nic ve zpravodaji. Má to na starost Bobo
d. Příprava táborů – počítejte se stavěčkou, hlavně borci. Bude to hokna. Začne to 2.7.
ale může někdo přijet už 1.7. Vyplouvá na povrch, že holky vlastně neví jistě, jestli
vlastně budou mít tábor postavený, nebo si ho budou muset postavit samy. Jedou na
tábor někam jinam.
e. Jsou nové nájemní smlouvy na areál pod Bílou horou. Trochu vyšší nájem ale lepší
podmínky.
f. Poprvé v historii budeme mít střediskovou výroční zprávu. Tera už to má asi hotovo a
pak to můžeme poslat všem, co s námi mají něco do činění.
12. Různé
a. Šmako děkuje Jurovi za aktivitu na FB 94 BO.
b. Bobo má problém, že nemá ani jeden z rádců benjamínků nemá klíče. Dostaly jich
podle Viléma 6, to by mohlo stačit. Lucka nabízí, že předá svůj. Podle Lucky
potřebujou ještě 3 (od mříže zvládnou samy, od dveří potřebujou) Od vstupních dveří
do sálu měl každý oddíl 3, akorát holky asi už něco ztratily. Chcou nový aby mohly na
záchod. Vyměnit klíč od spodní mříže můžeme asi sami. Zalamuje se tam klíč.
c. Permon – uděláme odznak k 70 výročí oddílu. Chce klíče od vstupních dveří k sálu aby
se dostal k elektrice aby dělal totem.
Příští středisková rada (asi poslední předtáborová) bude v úterý 31.5. v 18:30 na klubovně. Snad už
bude dost teplo abysme mohli být venku!

V úctě zapsal
biida

