
Kandidáti do Rady SR 2019
Petr Peťa Bauer

Rodinky, ekonom na
magistrátu města Brna

Jmenuji se Petr Bauer (41), jsem ekonom. Pracuji na
Magistrátě města Brna, kde se věnuji rozpočtu a řízení
projektů. Jsem účastníkem rodinek. Do Rady SR kandiduji
proto, že chci nabídnout své znalosti, zkušenosti a pomoc
k udržení a rozvoji Střediska.

Jaroslav Black
Černý

Bývalý táborník, rodinky

Táborníkem jsem byl od dětství a potkal jsem zde mnoho
skvělých lidí,  se kterými se dnes stále přátelsky potkávám ale i
spolupracuji v rámci mého podnikání. Nabízím pomoc
finanční, ekonomického a materiálního zabezpečení. V rámci
zkušeností chci napomoct činnostem SR.

Vojtěch Woyta
Drápal
Současný 2x Radní SR,
býv.4x hlav.vedoucí,
organizátor školení
Forward - vedoucí

Jsem Woyta a mám vzdělání a zkušenosti s aplikací zážitkové
pedagogiky. I proto jsem na sebe vzal břímě výchovy těch
nejmladších vedoucích formou Forwardu – výukově pracovně
zážitkové víkendy na Americe. A protože jsem už i druhé
volební období v Radě, rád bych pokračoval.

Ladislav Lopík
Heiker

Vedoucí třetího běhu

Jsem Láďa a na táboře jsem vedoucím. Rád bych posunul
tábory zase o kousek dál a tak se hlásím jako kandidát do
Rady. Rád bych nabídl své zkušenosti i schopnosti ostatním.

Ondřej Igi Hnízda

Současný hlavní vedoucí
1. běhu

Ani nevím, kdy jsem začal jezdit na tábory. Strašně to letí.
Dospěl jsem až k tomu, že jsem hl. vedoucí na 1. běhu. Mám
rád hudbu, která povznáší, a mám rád lidi, kteří nás posouvají.
Obojí nalézám na Americe, která je mým druhým domovem. I
proto bych rád pracoval pro Radu SR.

Vojtěch Vojta
Kozlík

Posledních 9 let Radní
SR, vedoucí Jitřenky

Aktivně se podílí na vedení Jitřenky přes 15 let. Vystudoval
vychovatelství, stál při zrodu NNO pro mladé pedagogy.
Věnuje se PR, fundraisingu, produkci a marketingu. Vychoval
tři děti. Je obvykle přínosem svými zkušenostmi, přístupem,
kreativitou, schopnostmi a tahem na branku.

Vít Viki Kubíček

Posledních 9 let
statutární zástupce SR

Na Ameriku jsem jel jako táborník poprvé před mnoha
desítkami let a vždycky se tam rád vracím k lidem, které mám
rád, a je pro mne smysluplné pro ně něco udělat nebo je třeba
jen doprovázet. Totéž bych přál dnešním táborníkům za
spoustu desítek let …

Marie Mariana
Lukasová

Současná Radní, bývalá
mnohonásobná hlavní
vedoucí

Jsem členkou SR od svých tábornických let v 90. letech.
Později jsem se podílela na organizování a vedení táborů a
akcí, od roku 2013 jsem aktivní hlavně na Jitřence a v Radě SR.
Nabízím pohled přeopatrné právničky a tradice.



Jakub Kuba Kylar

Zástupce HV 3. běhu,
kandidát na hlavního
vedoucího 3. běhu

Na Ameriku jezdím již 14. rokem a rád bych Středisku Radost
vrátil to, co mi během těchto let dalo. Rád bych se podílel na
příštím směřování táborů a dalších akcí během roku. Také
bych rád do nové Rady přinesl svěží pohled na průběh táborů,
jeho organizace, přípravy, apod.

Vojtěch …
Matyska

Bývalý 2x hlavní vedoucí

Na Americe jsem si prošel cestu od táborníka Jitřenky až po
šéfa běhu. Loni jsem se výborně oženil, protože jsem si svou
ženu našel právě na Americe :). Proto bych chtěl táboru dát
více svého času a podílet se na fungování Střediska Radost.
Jako stavař bych chtěl pomoct s budováním Ameriky.

Matěj Mates
Postolka

Současný 2x hlavní
vedoucí 2. běhu

Ahoj, jsem Mates, jsem od Kladna, ale studuji v Brně, a už dva
roky jsem hlavním vedoucím na dvojce. A vzhledem k tomu, že
práci pro Středisko Radost věnuji většinu svého volného času,
tak bych rád nabídl své síly i do jeho správy, proto kandiduji
do Rady.

Josef Pepa Rous

Rodinky, dlouholetá
práce pro SR

Dlouholetý táborník, vedoucí a spolupracovník Radosti.
Kandiduji, protože mě na budoucnosti  Radosti záleží, nejen
protože sem jezdí mé děti... Chci nabídnout své znalosti a
zkušenosti hlavně v technickém směru.

Petr Pecka
Schnirch

Současný vedoucí 1. + 2.
běhu

Říkají mi Pecka. Jsem vedoucím na táboře a dost často, skoro
na všech, mě můžete potkat i na akcích během roku. Věnuji se
jak práci s dětmi, tak technickým záležitostem. Svoje takto
nabyté zkušenosti bych rád uplatnil i v Radě.

Jaroslav Jára
Šimůnek
Současný Radní, bývalý
4x hlavní vedoucí
1.běhu

Středisko Radost je moje srdeční záležitost, zde jsem našel své
nejlepší přátele i svou ženu. Rád bych pokračoval ve své práci
pro Středisko, předal mladším své zkušenosti a na druhou
stranu nabídl své síly pro dobro společného díla. Mou
doménou je hudba, svět IT a ekonomika.

Eliška Betynka
Škrobová

Bývalá 2x Radní,
současná hlavní vedoucí
Jitřenky

Jsem na Americe téměř doma, což je u nás v rodině tradice.
V současné době se starám hlavně o Jitřenku, kde jsem hlavní
vedoucí. Abych nezapomněla, taky mám teď na starosti
organizaci plesu Střediska. Protože už jsem v Radě byla,
nabízím své služby i tentokrát.

Radomír Ráďa
Štefka

Vedoucí 3. běhu

Jsem Ráďa a Amerika mě baví. Cítím, že bych jí mohl dát i něco
navíc, tak kandiduji do Rady. Mám rád nevšední věci, a když se
věci hýbou. Tak bych rád rozhýbal i Radu.

Jiří Fred Vacula

Současný Radní,
Rodinky

FRED Jiří Vacula 43 let
projektový manažer – VACULA s.r.o.
Proč kandiduji? Chci PRO Středisko Radost AKTIVNĚ pracovat,
aby má činnost byla smysluplná, efektivní  a dotažená do
konce.


