
2. oddílová rada 2018/2019 
Termín: 7. 11. 2018 v 19:00 hodin v Podvihově na OÚ 

 
Přítomni: 

Lenka Kubesová, Jan Střílka, Miroslava Holubová, Matěj Kaštovský, Luděk Brhel, Anna 
Divilová, Anna Kubíková, Johana Sukeníková, Matěj Kubesa 

 
Program: 

 
1. Termín tábora a první informace k táboru: 

od (20) 21. 7. - 27.7 na Libavé, tábořiště od Háje - Hrbatá louka (nájem cca 5000,-) 
od 27. 7. do 3.8. na Hartě. Program zajišťujě Matěj a Káťa. Před dětmi se o změně 
tábořiště nezmiňovat!!! Bude to překvapení. Postupně to probereme se všemi rodiči. 
Vedoucí si mají pořizovat kostýmy ve stylu PostApo. 
https://www.google.cz/search?q=kost%C3%BDmy+postapo&client=ubuntu&hs=PAS&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTuN3Vy-DeAhUNPFAKHb_eCZUQsAR6BAg
BEAE&biw=1366&bih=602 
 
 
 
 
 

2. Registrace 2019 
registrační poplatek schválený střediskovou radou na rok 2019 je Kč 400,- Posílat pouze na 
oddílový účet od 1. 1. do 15. 1. 2019. V žádném případě neposílat do konce tohoto roku. 
 

3. Listopadové a prosincové akce 
Listopadová víkendová chata - zajišťuje Aňa Kubíková 
1.12. vánoční středisková výprava v Háji 
8.12. vánoční turnaj ve hrách v Opavě - dozor Krevety 
8.12. večerní městská bojovka v Opavě - dozor Kaštan 
 

4. Plán akcí na 2. pololetí 
27.4. Ivančena - okres Opava zajišťujě organizaci, budeme se jako oddíl podílet na předem 
určeném úkolu. 
Svojsíkův závod 
Střediskové zápolení 
1.-5.5. Skare na Hartě - účast posádky z Krevet 
28.9. Tři jezy, domluvit se co nejdříve, zda postavíme cca 2 posádky. Doprava busem s 
Poseidonem, ubytování v pražské klubovně. 
 

5. Zdravotnický kurz 2019  

https://www.google.cz/search?q=kost%C3%BDmy+postapo&client=ubuntu&hs=PAS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTuN3Vy-DeAhUNPFAKHb_eCZUQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=602
https://www.google.cz/search?q=kost%C3%BDmy+postapo&client=ubuntu&hs=PAS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTuN3Vy-DeAhUNPFAKHb_eCZUQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=602
https://www.google.cz/search?q=kost%C3%BDmy+postapo&client=ubuntu&hs=PAS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjTuN3Vy-DeAhUNPFAKHb_eCZUQsAR6BAgBEAE&biw=1366&bih=602


Hlídat si termíny kurzu na těchto stránkách http://www.zdravo-kurzy.cz/ (doporučeno 
Krevetám, které ho ještě nemají. Platnost tohoto kurzu je na dobu neurčitou, ovšem 
skautská směrnice vyžaduje u všech obnovu kurzu po čtyřech letech! 
 

6. Kandidáti na vůdce oddílu 
Kandidáti: Lenka Kubesová, Jan Střílka 
Oddílovou radou odsouhlašen vůdce oddílu Lenka Kubesová, Zástupce oddílu Jan Střílka a 
Matěj Kaštovský 
Nutnost dodělání si Kapitánské zkoušky u mladších kandidátů. 
https://vodni.skauting.cz/vodacke-kvalifikace 
 
 

7. Kurz instruktor vodní turistiky 
Hanys doporučuje, aby si tento kurz udělala co nejvíce vedoucích. Zjístí a pošle odkazy na 
pořadatele kratších kurzů. Pro zájemce, kterým nevadí zážitkový program, který je časově 
náročnějí se doporučuje Kapka https://kapka.skauting.cz/ - hlídat si termíny, rok 2019 je již 
zaplněn, tak na rok 2020. 
 

8. Nová družina od pololetí ve Štítině 
Pro několik nových malých dětí, které mají zájem skautovat ve Štítině, založíme novou 
družinu. Povede ji Matěj Kubesa, schůzky budou pravděpodobně ve čtvrtek. budou 
pravděpodobně ve čtvrtek ve stejný termín jako mají Vodnáři. Nebude proveden žádný 
nábor, pouze oslovíme ty, kteří měli zájem. Maximálně 10 dětí 
 

9. Pravidla používání oddílových stránek na FB 
Veškeré informace směřovat na oddílové stránky. Naučit tam chodit rodiče i děti. Omezit 
informace na FB, nezakládat mezi dětmi nové události, skupiny a konverzace. Většina 
rodičů FB nepoužívá a musí mít přístup ke všem informacím, které dáváme dětem. 
 

10. Návrhy, připomínky, ... 
Oslovit Bety a Terku, zda by mohly vypomáhat i na schůzkách ve Štítině, ale pouze v 
takovém režimu, aby mohly být přítomné na schůzkách v Podvihově u Sasanek. 
Podvihov se zavazuje starat se o pomník sv. válek - za finanční podpory obecního úřadu 
udržovat výzdobu a pořádek. 
Akce pro veřejnost v Podvihově společně se včelaři. Jsme schopni zajistit program, pokud 
včelaři zajistí obsluhu atd. Termín druhé poloviny června se jeví jako málo vyhovující z 
důvodu gradování příprav stavění tábora.  

 
 
Zapsala: Lenka Kubesová 

http://www.zdravo-kurzy.cz/
https://vodni.skauting.cz/vodacke-kvalifikace
https://kapka.skauting.cz/

