
Zápis z oddílové rady 
dne: 30. 10. 2017 

 
Zúčastnění:  Jiří Glabazňa, Hana Balnerová, Lukáš Balner, Miroslava Holubová, Matěj 
Kaštovský, Renáta Zajíčková, Lenka Kubesová, Matěj Kubesa, Zdeňka Tošková, Anna 
Divilová, Anna Kubíková, Johana Sukeníková, Robin Sukeník, Štěpánka Sedláčková 
Omluveni: Jiří Holeš, Jiří Dědic, Petr Dědic, Luděk Brhel, Kateřina Vildomcová 
 

1. Lukáš promluvil o třech principech skautingu, zdůraznil trestní a morální odpovědnost 
vedoucích i čekatelů 

2. Schváleno proplácení poloviny nákladů na námořní akademii (pobyt a doprava) 5 
kadetům - po doložení dokladů 

3. Schválený termín tábora: 30. 6. - 14. 7. 2018, stavěčka 22. - 24. 6. 2017 
Jura s Renátou navrhli tábor pro zkušené skauty v termínu týden případně 14 dnů po 
hlavním táboře oddílu.   Sdělí do konce roku Hanysovi, zda se tábor opravdu 
uskuteční. Stavěčku zajistí Hanys, předávání táborů pro rok 2018 zajišťuje Jura. 
Hanys navrhuje nestavět 3 tee-pee - jeví se jako nevyužité a upozorňuje na navýšení 
nákladu na přepravu věcí na tábor. 

4. Seznámení s vyúčtováním dotací z “Cesty vody”,  obecních dotací. Nutnost 
popřemýšlet a sepsat žádosti na obce do konce roku 2017.  a Sepsat žádost pro 
podvihovské podnikatele (OPaLL-AGRI, s.ro.) - zajistí Renáta. Žádat budeme 
např. o pramici, vesty, matrace. 

5.  Vzdělávání rádců - necháváme otevřeno, více možností - kurz Modrá řeka, možnost 
vlastního kurzu, financování dle rozpočtu a domluvy na střediskové radě 

6. Přístupy do skautisu - doporučeno, aby si každý vytvořil svůj účet, upravit práva. 
Doporučeno zorientovat se na skautské křižovatce - časopisy v elektronické podobě, 
metodické materiály, akce, loga, vedení oddílu, střediska …. 

7. Termín vánoční střediskové schůzky: 2. 12. 2017, trasu a program zajistí Hanys. 
Nutno předat informaci hájeckému oddílu. 

8. Jura informoval o akci “Andělská pošta”. Oslovil dobrovolníky a konstatoval, že 
žádost pošle i oldskautům. 

9. Informace o oddílovém programu: 
- víkendová chata (3.-5.11.) - zajišťují vedoucí: Aňa D., Zdeňka, Kaštan, Hanka, Šárka 
- Zkouškový víkend námořní akademie (16.-19.11.) 
- Vánoční turnaj ve hrách (9.12.) zajišťují vedoucí: Kaštan, Aňa D. 
- Navigamus 2018 (7.-10.6.2018, camping Lipno Modřín) - předprogram zajistí 

Krevety, Kaštan a Hanys na běžných schůzkách. Logistiku zajistí Hanka 
- Závod vlčat a světlušek - zjistit na okresní radě termín, ať můžeme plánovat další 

akce 
- Unrův memoriál - čekáme na podnět Sepky, předpoklad září, jelikož jaro je značně 

vytíženo 
- Střediskové zápolení - probrat na střediskové radě 
- oddílové schůzky - organizovat průběžně a podle množství jiných akcí 
- Kaštan zaštiťuje jarní víkendovou chatu 



10. Schváleno pořízení nových triček pro Štítinu: Matěj a Káťa zajistí co nejdříve 
seznam s velikostmi triček - financováno z dotace Štítiny (cena jednoho trička cca 
223 Kč) 

11. Registrace 2018 - na střediskové radě odhlasovat částku, výběr do konce roku 2017 
12. Vánoční tvoření po domov důchodců ve Smolkově - termín bude upřesněn, na 

všech schůzkách tvořit dárečky, nacvičit krátké vystoupení. Žádoucí je, aby dospěláci 
dle možností a domluvy s vedoucími družinek přišli pomoci s tvořením 

13. Schváleno přispět dětem na listopadovou chatu na aktivitu v Tarzánii z peněz obce 
14. Návrh Renáty, aby se děti zapojily do starosti o pomník padlých v 1. a 2. sv. válce. v 

Podvihově (vedle nově postavené Hasičské zbrojnice)-projednat také na nejbližším 
zastupitelstvu MČ Podvihov- Renáta 

15. Návrh o aktualizaci textu na webových stránkách obce Štítiny a doplnění do 
webových stránek obce Podvihov (Podvihov zajistí Lenka, podklady předat Dominiku 
Hozovi). 

 
Zapsala: Lenka Kubesová 
 
 
 


