
Středisková rada 22. 2. 2015 

  

Přítomní členi SR: Anička, Miky, George, Mačo, Teo, Mládě, Vilík 

Omluveni: Piškot, Míra, Ufon 

  

Příští rada: 22. 3. 2015 v 16:30 v klubovně 

  

Kolečko 

(informace o dění v oddílech od poslední střediskové rady) 

  

Středisko: 

·         Registrace: V letošním roce je nás registrováno 125! Což je oproti loňsku nárůst o 9 členů. 

·         Předčten dopis od Šustrů 

  

Vlčata: 

·         Vůdce jen na jednom vlčinci, akce zajistili Matouš a Balů 

·         V měsíci 2 pátky prázdnin 

·         Jiná akce než vlčinec nebyla 

·         Polná. 9.8. - 20.8 – termín tábora 

  

RS: 

·         Roverské zpívání v 7 lidech, 

o   S Pepínem jsme se shodli, že není taktické pouště texty z projektoru – akce se 

trochu zvrhla v pouštění klipů 

 Naděje: 

·         Zimní tábor na Mentaurově 

o   vydařený, mysleli jsme si, že základna bude větší 

o   S nákupem a logistikou nám pomohl správce 

o   Pozitivní zpětná vazba od dětí 

o   Mačo: byl jsem jako externista, nová role, spokojenost 

  

·         Jidlo na ZT vyčerpal všechny políčka „metru“, má 30 dní nucenou dovolenou od oddílu 

·         Sportovní odpoledne – hezké počasí 

·         Oslava narozenin oddílu – chystána od holek – krásně nachystané, příjemné 

překvapení, je nám 25 let 

  

OS: 

·         Schůzka nebyla 

·         Zítra krajské zasedání OS: Jihlava 

o   Šerif jako účastník 

  

 



Berušky: 

·         Vilík: vrátila jsme se z dovolené 

·         Proběhla akce pod taktovkou Vojty, 

·         Díky prázdninám slabší počet akcí 

  

Vývěska: 
V současnosti to vypadá, že máme dvě vývěsky v NMnM, tedy nám alespoň 2 fakturují. Jedna 

je u kostela druhá u 1. ZŠ. 

Chceme raději vývěsku u školy: jednohlasně schváleno 

 

Rozpis tvorby vývěsky: 

Březnu: Naděje 

Duben: Berušky 

Květen: Den dětí Teo 

Červen: Vlčata 

Červenec: Tábory 

Srpen: Tábory 

Září: Nábor Teo (Nocon) 

 

Den dětí 
Oslovila nás ředitelka DDM s tím, jestli zvládneme udělat na DD lezeckou síť. 

·         Síť se budeme snažit zajistit, další program je na nás. 

Piškot zajistí stavbu sítě (osobně, či zprostředkovaně) 

  

Berušky: 

Budeme tam, něco uděláme buď samotní, nebo společně s Vlčaty 

  

Středisková akce květen 

Piškot nemůže 

Teo: chci sehnat šéfa akce, který nepracuje ve středisku a dostal by tým z pracovní rad oddílu, 

případně by to šéfoval nejschopnější s týmu rad oddílů 

  

Hledáme šéfa (návrhy): 

-          Bizi 

-          Císko 

-          Ufon 

-          Goffy 

-          Ludy 

-          Krtek 

-          Pavla 

-          Táta Matouše 

Zadání pro vůdce: dodat člena týmu na květnovou sportovní akci 

Placení za tábory: 



Vilík: na našem tábořišti nemáme platit nájem, když jedeme jinam, domluvme si výměnu nebo 

zaplaťme nájem. 

-          Jako oddíly bychom se měli střídat v tom, kdo si vybírá jako první tábořiště 

  

Teo: 

Oddíl nesmí dva roky po sobě na naše tábořiště, třetí rok pojede ven, nebo zaplatí i na našem 

tábořišti nájem. 

Ještě je otázka, jestli je lukrativní jezdit na konci srpna, je možnost, že i potřetí na našem 

tábořišti na konci srpna náš oddíl nebude platit. 

Podobná otázky jestli termín 1.11 neposunout na 1.10 (přednostní zamlouvání tábořiště pro 

naše oddíly). 

  

SR se v tomto bodě usnesla na následujícím: 

● Oddíly mají maximálně dva roky po sobě naše tábořiště zdarma, třetí rok mají jezdit ven, 

či na našem tábořišti platí nájem. 

● Rušíme možnost výměn tábořišť mezi oddíly z jiných středisek 

● Vytváříme pořadník zamlouvání našich tábořišť pro léto 2016: 

1. Vlčata 

2. Oddíl 

3. Berušky 

●  Termín pro přednostní zamluvení našeho tábořiště zůstává do 1.11 

  

Gran od Vysočiny 

Teo: Chci žádat o celou částku 70 000 a když tak doplnit teepkama 

  

Mládě: nakoupit celty na stany           

Postavit na valše domeček přes léto na kuchyň, přes rok na uskladnění materiálu (cena 

cca 50 000) 

Poličky do stanů 

Studna 

 

 SR se dohodla, že v rámci grantu zažádá o peníze na stavbu skladu a kuchyně na Valše + 

jedno tee-pee, studna se bude řešit i bez pomocí grantu. 

George: pošle žádost 

 

Ostatní: 
Teo: 

připomínka termínu 24. 4. (pátek večer) 

8 až 9 května, nedávat akci 

18.4 skotský ples v Brně – nechat volné pro případnou akci RS 

  

Anička: 

U projektoru je potřeba vyčistit filtr 

Mládě se na to koukne 


