
4. oddílová rada 2018/2019 
Dne: 25. 3. 2019 v 19:00 hodin v zasedačce v Podvihově 

Přítomni: Lenka Kubesová, Miroslava Holubová, Renáta Zajíčková, Zdeňka 
Tošková, Matěj Kaštovský, Kateřina Vildomcová, Matěj Kubesa, Johana 

Sukeníková, Robin Sukeník, Štěpánka Sedláčková, Anna Kubíková, Anna 
Divilová 

Omluveni: Jan Střílka, Luděk Brhel 
 

1. Ivančena - v pátek s dětmi pojede Lenka, ti co přespávají pojedou s Matějem a 
Hanysem z ceremoniálu přímo do Frýdlantu. Hanys najde místo k přespání, protože 
do Fýdlantu se dorazí již za tmy. V sobotu s dětmi autobusem pojede Lenka. Autobus 
zařizuje Jana Galvasová - dořešit čas příjezdu sutobusu do Podvihova a pak 
nástupní místa. Výroba 500 ks butonu - zajistí Matěj Kaštovský. 
Úkoly jsou hlídání kroniky, už se 2x ztratila (1 osoba),  
pořadatelská služba hlídání stánkařů, kteří zde nemají co dělat (2 osoby), 
 prodej nášivek (6-8 osob),  
vyvěšení poutačů, stavba stánků.  
Auto zajišťuje Hanys a Luděk 

2. Akce: 
- Svojsíkův závod - doprovod družin 4x,  doporučeno procvičování na 

schůzkách. Registrovány 4 družiny 
 

- 13. - 14.4. Akce pro rovery a skauty - info Kaštan - omezený počet 
účastníku. Pojedou ti, kteří se dříve přihlásí. 

- Dračí lodě - z důvodu bouračky se ne)častníme, popř. pokud by byl zájem ze 
strany dětí, tak se z bouračky uvolní jeden vedoucí. 

 
3. Přihlášky na tábor do 31. 3. - domluveno, že na později odevzdané přihlášky 

nebudeme brát. 
4. Schválení proplácení jízdného účastníkům pietního aktu do Těšína - všichni 

zůčastnění souhlasí. 
5. Bezpečnost a provoz kluboven! Dbát na úklid a hlavně na zamykání. Nedůslednosti 

jednotlivce může být ohrožena činnost oddílu.  
6. Oddílová rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci MSK na činnost a tábory a podat 

žádosti o dotaci MSSV - šablony - “Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v 
Moravskoslezském kraji”. 

7. Výpravy do lesa na cca 3 hodiny - chybí - je potřeba se na něčem domluvit. 
8. Tábor - Štěpánka udělala  seznam - Kuchyň: Aňa K., Zdeňka, Zdravotníci: Johi, 

Štěpka, Foto a video: Honza a Aňa D. 
Mlčenlivost ohledně letošního táboření před dětmi!!! 

9. Tábor Harta -bohužel nám vypadnul jde týden turnus a to 10-17.8. snad se někdo 
najde, jinak hlídání zajištěno 

10. Úkol pro všechny. zaměřit se na nové stezky, do příští rady připravit návrhy, náměty, 
připomínky. 



11. Oddílová rada schválila po hlasování na FB že se z nájmu našeho tábořiště oddíl 
zaplatí toto: 

- pronájem tábořiště od hájeckých skautů 5000,- 
- autobus na převoz dětí z Libavé na Hartu cca 5000,- (pokud nevýjdou na 

autobus nějaké dotace) 
 

12. Diskuze o důvěře mezi námi, dětmi a rodiči. Upřesnění, že FB není hlavní 
komunikační oddílový kanál. Upřesnění, že s dětmi neprobíráme problémy oddílové 
rady, problémy mezi vedoucími.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


