
  
Účast:, Johana Sukeníková, Kateřina Vildomcová, Zdeňka Tošková, Matěj Kaštovský, 
Miroslava Holubová, , Lenka Kubesová, Jan Střílka, Matěj Kubesa, Luděk Brhel 
  
1. Platba za námrazy 2 000,-,  zajistí Mirka, pak vyúčtuje. 
2. Společné bodování, zatím nestanoveny přesnější podmínky, ani odměny za nejlepší 

družinu - na příští radě navrhnout koncept 
 3. 5. - 7. 10. 2018 „Copak je to za vojáka“- registraci zajišťuje Matěj Kaštovský. 
4. Oddílová chata – řeší Anička K., cca druhá  ½ října. 
5. Akce na prosinec – středisková výprava, vánoční turnaj. 
6. Stezky – je třeba postupovat  postupně a nepřeskakovat, dbát na to, ať dítě dokončí, co 

má. Možný postih „šedý diamant“ . Dále by bylo vhodné vymyslet si ke stezkám vlastní 
oddílové doplňky a do budoucna používat své „oddílové“ stezky. 

7. Sdílený dokument google 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9rjkdjA4kcc599ZDFCiY5YIDo23nDxx1kom2
mKPQIY/edit?ts=5b8be08a#gid=0 

Slouží pro komunikaci v družinách, je třeba zde psát družinové problémy, co jsou obecně, na 
schůzkách, termíny a časy schůzek, program, kdo schůzku vedl, problémy s dětmi. 
8. Lenka informuje o Krizové skautské lince – právní poradenství, částečná odpovědnost 

vedoucího již od 15-ti let. 
9. Klíče od klubovny – proti podpisu, kdo bude mít, momentálně nové klíče od klubovny ve 

Štítině jsou v řešení. 
10.  Nábor nových dětí – podle aktuálního stavu v družinách, další novou družinu zatím nemá 

kdo vést. Prověřit možné schůzky v Sedlicích, není jasné, koho oslovit ? 
11.  Martin Benek – na svůj věk, bohužel nezvládá skautské věci, je třeba na něho zatlačit, ať 

si vše dodělá, a začátkem listopadu pořešíme co dál; zrušený rádcovský kurz (finance). 
12.  Majetek – nákup nové pramice zajištěn, ještě pořešíme oplachtění – řeší Hanys. 
13.  Velká debata ohledně letošního přepadu tábora a hry o vlajku. 
Podle názoru Lenky, Mirky příliš drsná pravidla vzhledem k věku útočníků, na Hartě Luděk 
dle názoru Lenky měl málo zajištěný  zabezpečený přepad hájeckého tábora. 
Příští rok je třeba zvážit vhodnost přepadu a případnou úpravu pravidel. 
14.  Návrhy na tábor 2018 
15.   
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