Středisková rada 2.2.2016
Účast: Vilém, Bláňa, Lucka, Sheia, Šmako, Bobo, Peťa, Mate, Mirek, Permon,
Permoník, Desert, Tera, Káťa, biida

1. Dění v oddílech
a. Holky: Bylo karaoke, výprava, všecko bylo super. V únoru bude ples, tancování a ještě
něco. Další výprava bude až v březnu. Podle Viléma by měla být výprava každý měsíc.
b. Kluci: Desert a Pádík: Byla výprava, ale ani jeden na ní nebyli. Byla tragická kvůli slabé
účasti vedoucích, garant Joker se musel učit na zkoušky stejně jako ostatní z vedení.
Nejstarší tam byl Kevin a Dubínek. Celkem jich tam bylo 13, což není moc. Nejezdí
vůbec Vlčata. Všichni radí, že se mají před výpravou oslovovat rodiče. Holky posílají
před výpravou maily rodičům a funguje to. Třetí víkend v únoru bude výprava na
Kuklík, poklad na konci duhy…. Diskuze se zvrhává v peskování Pádíka a Deserta za
nezodpovědnost při vedení oddílu a komunikaci s rodiči, což má dlouhodobě za
následek malou účast na výpravách…. Kromě výpravy bude ještě sběratelská akce
s koncertem Skaunku a deskovkama. Ještě chcou udělat jednu výpravu, kterou
připravil Tom Sládek jako úkol na rádcáku.
c. Šmako: RK Helianthus. Proběhl třetí závěrečný víkend, byl na Kaprálově mlýně,
Vaření bylo tentokrát oproti drobným komplikacím z minula naprosto super, díky
Míšo. Podařilo se odzkoušet všechny, zdárně zakončit kurz včetně všech
doprovodných programů a her. Všichni jsou spokojení a i na BRJ jsou rádi, kurz získal
na kreditu. Zpětná vazba bude brzo, Káťa ji musí zpracovat.
d. Roverák – Mate: Měli první roverskou čajovnu na klubovně, kdy chtějí vždy
debatovat o různých tématech, tentokrát to byl „sexismus“. Další téma bude mít
Pádík. Budou přijímat Mirka a družinku bledulí. Plánujou cca 3denní akci – pochod
zpátky do Brna, je jedno kam pojedou, budou spát pod stanem. Má to zatím ohlas.
Obecně to vypadá, že Roveráku se poslední dobou mimořádně daří, pochvala pro
Mate.
e. Benjamínci: Začaly tam chodit dvě bledule – Bobo, Zippi, Simča…, chodí i Pádík, bude
se střídat s Desertem.
2. Nepodařilo se dostat do zpravodaje článek o Betlémském světle. Může za to někdo v redakci.
My jsme h posílali včas.
3. Budou se přepracovávat stezky, aby byly jednodušší. Nabízí se účast na jejich testování.
4. Rozpoutává se debata o využití systému přidělování dotací na základě nějakých bodů za
pořádání nějakých akcí, kde bude veřejnost, rádcáků a podobně. Měli bysme se na to
zaměřit. Akcí děláme sice dost a dotace taky máme, ale proč nereportovat zodpovědně to, co
děláme a trochu si přilepšit.
5. Pořádá se bowlingový turnaj 13.3., není nám ale všem jasné, pro koho to vlastně je, roveři
tam byli loni a připadali si, že je to asi spíš cílené na starší – třeba střediskové rady. Permon
skládá tým, ve kterém bude jako hlavní opora ono, protože v sobě objevil pro bowling talent.
6. Roverway –jede Desert, Mate a Bára, došel jim první mail, jeli by i další ale už asi není možné
se přihlásit. Bobo: V česku je intercamp, není o tom moc informací, Bobo by tam jela.
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Takových akcí je víc, další je. středoevropské Roverway, to už je ale plné. Je to podle Viléma
někde u Doks.
Vilém: Bezpečnost na výpravách. Měly by se dodržovat některé zásady. Např. mít na každé
výpravě každá družina lékárničku, viditelně někdo na batohu, působí to pozitivně i na rodiče.
Vilém připojistil vedení, rádce a podrádce na odpovědnost na akcích a vztahuje se to i na
zranění. Vztahuje se to na finanční odpovědnost ale ne už na trestní.
Registrace: zase se to nepovedlo odevzdat včas, máme za to postihy!!¨
Další problém je s vedením oddílu – ani Libor ani Desert nemají vůdcák, výjimka udělit nejde
ale Vilém o ni stejně žádá.
Odevzdali jsme včas a v pořádku vyúčtování dotací! Bravo!
Různé:
a. Permoník by koupil 5 nových podsadových stanů. Vilém souhlasí a Permoník
s Pekošem to zařídí. Permoník by zřídil skupinu pro výběr nového tábořiště. Ideální
by bylo blízko Kostelní Myslové, abychom nemuseli stěhovat sklad. Dívejte se okolo
sebe a kdyžtak Vilémovi pošlete podněty, fotky, souřadnice… Permon zkusí
kontaktovat Ještěra, který má v tomhle přehled. Nehledáme něco na nákup, ale spíš
na pronájem, což rozšiřuje možnosti.
b. Chlébské patří ústředí ale do konce roku 2016 je možné zažádat o převod na
středisko. Otázka, jestli je to nutné, nebo aspoň výhodné.
c. Premon má doma plonkovní dataprojektor, patří prý Jance. Tak ať si pro něj dojde!
d. Vilém – reflexní pásky s logem střediska - ať se rozdají na oddílovce!
e. Vilém – vyrobit razítko pro Káťu.

Další rada bude v úterý 1.3. 2016 v 18:30 na klubovně

V úctě zapsal

Mgr. biida, Ph.D.

