
Kandidáti do Rady SR 2022
Jiří Svišť
Dobrovolný

41 let, Rodinky, 2x člen
Rady SR

41 let, bývalý vedoucí, člen Rady SR v letech 2010 - 2016, který
se dlouhodobě věnoval organizaci přihlašování na tábory a
mimotáborové akce. Na Ameriku jezdí od roku 1992
pravidelně. Pracuje jako CIO (Chief Information Officer). Otec
tří tábornic, účastník Rodinek.

Petr Peťa
Bauer

44 let, Rodinky, člen
Rady SR

Jmenuji se Petr Bauer (44), 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.

Daniel Dan
Kalich

Bývalý dlouholetý
vedoucí, Rodinky

Před 20 lety jsem navštěvoval skoro všechny tábory, dnes
navštěvuji již jen legendární "druhé" Rodinky v doprovodu své
milující rodiny. Je mi něco málo přes 30 let a pracuji jako
podavač kladiva a šroubováku u kamaráda. Věřím, že budou
přínosem mé mladistvé zkušenosti a moudra. Mám dvě děti
v počínajícím tábornickém věku.

Matouš Mates
Klusák

20 let, kandidát na
hlavního vedoucího
3.běhu

Jmenuji se Matouš Klusák (20), druhým rokem studuji VUT v
Brně. Dlouhé roky jsem hrál fotbal, dokud jsem neodstoupil
dříve, než by mi někdo řekl, že už na to nemám. Mám rád své
kamarády. Na Ameriku jezdím již 20 let. Vedl jsem již akce
během roku a letos se chystám na vedení třetího běhu. Chtěl
bych v Radě uplatnit své zkušenosti a pohled člověka, který se
pohybuje v táborovém dění vlastníma nohama.

Vít Viki
Kubíček

58 let, posledních 12 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 …

Matěj Mates
Postolka

27 let, člen Rady SR

Ahoj, jsem Mates z Kladna a jsem bývalým hlavním vedoucím
na dvojce. Chci věnovat část svého volného času práci pro
Středisko Radost, proto kandiduji do Rady SR.

Eliška Betynka
Škrobová

Bývalá 2x Radní, hlavní
vedoucí Jitřenky

V současné době se starám hlavně o Jitřenku, kde jsem hlavní
vedoucí. Pomáhám také s přihlašováním, komunikací s rodiči a
tak různě, kde je potřeba.  Pracuji jako IT konzultant pro
finanční procesy.

Jakub Bari
Šmídek

37 let, bývalý dlouholetý
vedoucí, Rodinky

Na Ameriku jezdím už od svých čtyř let jako táborník, součást
šrotu i jako rodič tří dětí. Za tu dobu mi toho Amerika spoustu
dala a rád bych teď něco vrátil zpět.

Ondřej Ondra
Tuček
20 let, kandidát hlav.
Vedoucího 1. běhu

Na tábor jezdím více než 10 let. Amerika je pro mě místem, kde
rád předávám i čerpám zároveň, neboť mi práce s dětmi a
mladými lidmi dává smysl. Skrze vstup do rady bych rád blíže
nahlédl do chodu Střediska a podílel se na něm.


