
3. oddílová rada 2018/2019 
6. 2. 2019 v 17:00 hodin v zasedačce OÚ v Podvihově 

 
Přítomni:  

Lenka Kubesová, Jan Střílka, Matěj Kaštovský, Renáta Zajíčková, Miroslava Holubová, 
Johana Sukeníková, Kateřina Vildomcová, Štěpánka Sedláčková, Zdeňka Tošková, 

Anna Divilová, Matěj Kubesa, Anna Kubíková 
 

● Registrace 2019 - 12.Dohoda - 64 členů 
● Pravidelné schůzky - Kladivouni - schůzky prozatím zachováme, potřeba sehnat 

alespoň 2-3 kluky 
Žraloci a Delfíni -15 dětí - nové družiny vlčat a světlušek ve Štítině, vede je Matěj a 
Lenka, probereme možnosti  pomoci od Bětky, Terky, Vojty 

● Pokrývky hlavy pro oddíl - R+R 15+ modré barety  
https://www.armed.eu/cs/baret-tmave-modry-acr-65961/?gclid=Cj0KCQiAheXiBRD-A
RIsAODSpWPOLsaoUNPyzS2xXoNIGZZG8Qv3wWAjfD7WVypSxrjhiLbSAzeDPmIa
Au8AEALw_wcB 

           S+S a V+S  bonbónky nebo modré vodácké kšiltovky - pošleme rodičům mejl a 
mohou si vybrat. 

https://www.junshop.cz/ksiltovka-krojova-vodacka.html 
https://www.junshop.cz/bonbonek-namornicky.html 
 

● Ivančena 26. 4. Pietní akt v Polském Těšíně - účast dětí s platným cestovním 
dokladem - pas, občanka, odjezd nejpozději v 14 hodin - budou omluvenky do škol 
Sobota 27. 4. dle domluvy roveři + vedoucí přespání na Ivančeně s Hanysem.  
Jsme organizační tým - 15 - 20 lidí za středisko. Úkoly budou upřesněné.  
Ostatní děti pojedou autobusem až k Bezruči s Lenkou,  
přihlášky s nevratnou zálohou 100 kč 

 
● Akce do konce roku 2019: 

 
● Oddílová výprava do ZOO Ostrava - 23.2. 2019 - vedoucí Aňa D.+Lenka 
● Rozšířená okresní rada - 28. 2. 2019 v 17 hodin ve Skautském domě- účast - 

Kaštan, Hanys a Lenka 
● Promítání táborového filmu - 1.3. 2019 - školku v NS zajití Lenka  
● Skautská základna Kuřín Domoradovice: zážitkově-prožitková 5-ti denní akce 

pro mladé lidi od 15-21 let v termínu: 9.-13. 3. 2019 (více na: 
https://kurin.webnode.cz/co-je-to-kurin/) 

● Námořnický bál v Chlebičově - sobota 9. 3. 2019 
● Jarní taneční večer, aneb Skau-t-ančírna - sobota 16. 3. 2019 - pro R+R 15+, 

vedoucí a činovníci musí se rezervovat vstupenky, info na FB 
● Sjezd Ostravice 30.3. a první Moravice - duben - zajišťuje Hanys 
● Ivančena - pátek 26. 4. 2019 Cieszyn, sobota 27. 4. 2019 Ivančena 
● Skare na Hartě 1. - 5.5. 2019 - nutnost zajistit plachty - Hanys, a od dubna 

trénovat, posádka Krevety + dle zájmu starší skauti - vedoucí Káťa+ Matěj 

https://www.armed.eu/cs/baret-tmave-modry-acr-65961/?gclid=Cj0KCQiAheXiBRD-ARIsAODSpWPOLsaoUNPyzS2xXoNIGZZG8Qv3wWAjfD7WVypSxrjhiLbSAzeDPmIaAu8AEALw_wcB
https://www.armed.eu/cs/baret-tmave-modry-acr-65961/?gclid=Cj0KCQiAheXiBRD-ARIsAODSpWPOLsaoUNPyzS2xXoNIGZZG8Qv3wWAjfD7WVypSxrjhiLbSAzeDPmIaAu8AEALw_wcB
https://www.armed.eu/cs/baret-tmave-modry-acr-65961/?gclid=Cj0KCQiAheXiBRD-ARIsAODSpWPOLsaoUNPyzS2xXoNIGZZG8Qv3wWAjfD7WVypSxrjhiLbSAzeDPmIaAu8AEALw_wcB
https://www.junshop.cz/ksiltovka-krojova-vodacka.html
https://www.junshop.cz/bonbonek-namornicky.html
https://kurin.webnode.cz/co-je-to-kurin/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fkurin.webnode.cz%2Fco-je-to-kurin%2F
https://kurin.webnode.cz/co-je-to-kurin/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fkurin.webnode.cz%2Fco-je-to-kurin%2F


● SZ - okresní kolo Hradec nad Moravicí - sobota 18. 5. 2019 
● Jarní sjezd Moravice 18.-19.5. s dětmi 
● Dětský den města Opavy - sobota 1. 6. 2019 + pomoc na dětských dnech 

obcí? 
● SZ krajské kolo Zlaté Hory - 7.-9. 6. 2019 
● Závod Skautská Opava - bude upřesněno 
● Čekatelský kurz Domašov nad Bystřicí: 20.-22. 9. 2019, 11.-13. 10. 2019 a 

8.-10. 11. 2019 
● Vánoční turnaj - sobota 14. 12. 2019 

 
●  Vůdcovské a kapitánské zkoušky - letos se nikdo nepřihlásil 
● Zdravotnický kurz - ukončeno přihlašování - hlídat si podzimní termíny !!! 
● Aktuální prázdninové akce pro R+R - sledovat věkové kategorie - rozlišuje se na 

mladší a starší rovery 
https://fons.skauting.cz/prihlasit-se/ 
Tento se mi moc líbí - http://fons.skauting.sk/ 
http://nasrot.skauting.cz/ 
http://madera.skauting.cz/ 

● Termín stavěčky 28. - 30. 6. 2019, dřívější termín není možný z důvodu neúčasti 
mnohých vedoucích a hlavně Hanysa 

● Tábor - program - Matěj + Káťa 
Krevety se nahlásí Štěpánce - 1 člověk do kuchyně (možnost střídání po týdnu) 

  1 člověk na nákupy  (možnost střídání po týdnu) 
  1 člověk jako zdravotník - na celou dobu 

            Pojede na cca 10 dnů Terka Střílková, Šárka asi jen na 2. týden, Mirka upřesní, 
Hanys a Luděk ještě neví, Lenka a Renáta na celou dobu, Kaštan nebude na 

prostředním stěhovacím víkendu. Krevety jedou všechny na celou dobu. 
Stále platí přísné utajení pro děti, že budeme tábořit jinde. Dozví se to až při příjezdu na 
tábor. Pracuje se na dopise pro rodiče. Nebude návštěvní den. 
 
Zapsala: Lenka 
 
 

 
 

 
 
 

https://fons.skauting.cz/prihlasit-se/?fbclid=IwAR2YZuOvZKxZiXOI0hegDQfQtefxQtlrELWWPfNMNeqTpiEgw6juU0WRG2o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffons.skauting.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR34IbrWyjla1VgS-oCoh7YIz3xG5vA3eD4ix0QDQHjwmDyMnEJUy3HSvV4&h=AT3gccrg9bhXKenKryTLxOqWqebXktTVND6BMvNi9R2OoKq8OS0INsyQsNRt4pbk_pGJM5NsGPx8NFfzGu-qcitSZ7u1yXdOY6gGcr-tLH_SaLDB3J1NV2VwY-joa8wUrSyWTI0UNu1M3umN
http://nasrot.skauting.cz/?fbclid=IwAR0pBWK7MfVhxUH99NUPZEx08P6ToZvlHutQVncLDLvHVPeNLmrYjUg2-uo
http://madera.skauting.cz/?fbclid=IwAR0TG3ZtAFskjZeB94bhwaXr8J0h04Xtazf5kvsapL11Z_wJA-YDcTF4Oe4

