
Středisková Rada: 25. 1. 2015 

Přítomni: Balů, Teo, Míra, Anička, Mládě, Vilík, George 

Hosti: Marťas 

Omluveni: Miky, Piškot, Míra 

Příští rada: 22. 2. 2015 v 16:30 

  

Kolečko: 
 

Středisko: 

25.000 od Města jak dotace na činnost. 

 

Betlémské světlo: 

Poznámky od SR: 

● Nelíbilo se mi, jak se chovali lidi - u představení berušek. 

● Rozšíření o aparaturu? 

● Zdislava milé a příjemní – skromná účast 

● Nemocnice – velká spokojenost od všech posluchačů, vidím možnost to rozšířit i o další 

oddělení v nemocnici. Vilík chce organizovat. 

● Penzion: v Druhé půlce víc ruchu než zpěvu. Více představit akci zpívání v penzionu. 

Nám je to jasné dětem ne. Sledovat paní ředitelku co chce. 

  

  

Nocon: 

● Proběhlo zimní táboření (ZT), 11 lidí, věkový rozdíl 22 let, bylo to v pohodě, moc se 

nemyškovalo 

○ Vlčáci: Líbilo se 

○ Vojta: Dobrý 

Registrace: 24 nárůst o 8 

  

Naděje: 

● ZT: vadilo nám, že na půdě zůstalo týpko. Bylo víc jak 14 a zkazilo nám to plány pří 

balení na tábor, bylo tam 14 dní (Teo). 

● Výprava: standardní, na akcích je velké účast (18 z 22) 

● Za týden jedeme na zimní tábor 

Registrace: 28 lidí, drobný nárůst 

  

OS: 

● Akce nebyla, chceme se sejít v zimně na popud OS kteří chtějí popisovat fotky 

● Uklízet na Mercedesce! Je tam po nás nepořádek, velký nepořádek po Vlčatech 

Registrace: početně stejně jako loni 

  

 

 



 

Berušky: 

● Roverská akce pro tým, byla moc fajn. Začínáme připravovat tábor: 

● Akce: bazén 

Registrace: 20 dětí 

  

Vlčata: 

● Tábor: legenda je 

● proběhla stejková rada pro tým 

● pečení perníčků na Mercedesce, vaření v novém kotlíku 

Registrace: cca 25 dětí a 8 roverů 

  

Ples: 
Poděkováni Bizi za přípravu akce, velké zapojení mladých RS. 

 

Berušky: 

● Líbila se atmosféra, nemají pocit, že by se měl konat každý rok 

● Blbá hudba, ale oceňuji Goffy zapojení 

● Výuka tance i pro nejmenší - příště zařadit 

● Přivítání od Vevky, chladné – chce to teplejší přivítání 

● Dlouhé odmlky v první části mezi programem 

● Honza nemusel dávat dvě latiny, ale jinak super a je nejlepší tanečník 

  

Vlčata: 

Perfektní, že byla masa lidí 

Souhlasím s Vevkou u vchodu 

Dobré a dostupné oblečení 

Super Bizina výuka tanců 

Vlčata dělali paseku 

Více programu pro nejmladší 

  

Mládě: 

U výuky tance jeden komentovat druhý ukazovat, ne vše jeden člověk 

 

Oddíl: 

Z akce jsem měla obavy, ale mám pozitivní dojem. Dopadlo to nad moje očekávání. 

Děti si to užily a překvapily při tancování 

Rozpačitý začátek, škatulkovaný 

Více programu pro děti (VaS) 

Děkovačka beruškám za iniciativu 

 

Marťas: 

Souhlas s Aničkou 

Hudba neodpovídala Image plesu. Děti přeháněly oblečení na ples (před akcí) 



 

Roveři: 

Teo: druhá mě bavila vice než třetí 

Když chystají akci mladí tak dělat super vizi 

Dát vizi ZV od George, Mača 

V roverské části neosobní pocit – necítil jsem nadšení a sounáležitost 

  

Vývěska u kostela: 
Chceme ji zachovat a nechat propagačně informační 

  

Tábory: 
Chystá se grant od kraje Vysočina, debata o možnostech. 

 

Placení táboru: 

Vlčata: Placení: chceme model koruna na hlavu a jedno kde táboříme 

Vilík: placení vyhovuje tak jak to je, vyřešit tu vodu na vaše 

Anička: zavést nájem i našem tábořišti, nebrat peníze od střediska na venkovním tábořišti 

Teo: stejný systém jak Anička 

 

Investice:  

 

Valcha 

Mládě:  

● Návrh na stavbu včetně ceny, pořizujeme si majetek a musíme se o něj starat 

● Jsem pro studnu 

Balů: 

● Za parkování věcí platíme 3000 Kč, jsem pro boudu na Valše 

Vilík: 

● Za vůdce chci stabilní kuchyň na valše, ale jako Vilík moc ne, spíše chci praktično. 

Marťas: 

● Vyřešit sprchu, přístroj 

● Studna, určitě vyřešit 

 

Návrhy na investice: 

Zalesnění pahorku 

Skládací mosty přes řeku 

Teo: nesouhlasím s boudou a před grantem zjistit jestli můžeme něco stavět 

  

 

Zubík: 

Konstrukce jen na kuchyň, jídelna jen hangár 

 

4. klubovna 



Vlčata: využíváme ji, chceme ji nechat tak jak je. Chceme jen topení 

George: čajovna styl 

Teo: udělat z ní komfort zónu 

Mládě: jako komfortní klubovna je plánována půda, 

Anička: byla bych ráda za komfortní klubovnu, ale zase chápu vlčata. Chci najít kompromis 

mezi oběma. 

Topení: fukar, nebo olejový radiátor a závěs místo dveří. Mládě zařídí 

 

  

Ostatní: 
Vilík: 

Budu 14 dní pryč a potom 2 měsíce na stáži (březen duben) 

 

Mladě: 

Zaplatil fakturu za Podolí – částku dát Piškotovy. Piškot se domluví s Gohyraleml 

Koukat kolem sebe, jestli najdu ve vývěsce starý oznam tak ho sundám 

 

Teo:  

Rozjet další vlnu březových lístků 

Klíček od bedny, předáno 

  


