
Oddílová rada 13. 1.  2020 
 
Účastníci: Hanys, Matěj K., Matěj K., Anna Kubíková, Anna Divilová, Orleans, Luděk, Robin, 
Štěpka, Johanka, Káťa, ? 
 

● Pavel Sixta – nevhodné Vánoční přání – Probere s nim Hanys nebo Kaštan 
● Vojta Martínek – Příspěvek na Jamboree neschválen, - jeho nevhodné chování a 

není to vzdělávací akce - vysvětlí mu to Hanys 
● Dotace 40 000,- skautská cesta II – čištění studánek, řek, Opavice, výlet k soutoku 

černé a bílé opavy (tábor) - celková částek dotace je 56000. Máme 29% spoluúčast. 
Z toho 32 000,- koupě nové pramice – řeší Hanys 

● Nové stany – řeší se výroba – Hanys 
● 27.1. Háj - Johny řeší střediskovou činnost 
● 18.1 Volba velkého vonta – Štítina – Kaštan 
● Registrace probíhá bez problémů 
● Tábor 3 100,- cena starší skauti a R+R, ostatní 2900,-  

★ cesta starších 14+ se řeší přesunem, přežití s jednou tatarankou….  
★ Nástupy na tábor 2. 7. 2020 ti kteří dovrší do tábora 14 let a starší , 4. 7. 2020 

mladší 14 let 
★ Přihlášky na tábor do 20. 2. Později odevzdané nepřijímáme.  
★ Bodovací systém na schůzkách - použití v případě přihlášení více dětí než je 

kapacita tábořiště.  
★ Potvrzená účast vedoucích: Terka a Vilík 6. - 15. 7., Sisa celou dobu, Renáta 

určitě první týden, možná do 15.7., Mirka zatím neví, Šárka v případě nutnosti 
1 týden, Jura ne, Luděk upřesní, Hanys první týden, Terka S. a Šíma se 
neozvali, 

★ Krevety, Kaštan, Lenka - celou dobu. 
★ Zdeňka zdravotník, určit ještě jednoho zdravotníka 
★ doporučeno Krevetám zapojit Terku a Vilíka do programu, loni zmínili 

náročnost práce v kuchyni, líbilo by se jim zapojit do programu, proto Lenka 
toto navrhuje, nechce je odradit od další činnosti. 

★ Téma tábora Harry Potter, garant Štěpka, program tvoří všechny Krevety - 
rozdělení na starší a mladší, v určitých bodech spojení programů 
 

● 29.2. výprava – garant Kaštan a Luděk, program zajistí roveři 
● Březen – oddílovka v Orlovně - info zašle a zajišťuje Aňa D. 
● 22. 2. Den sesterství - výprava pro holky, zajišťuje Aňa K. 
● Ivančena 18.4. mimo hlavní pogrram, vlakem, 
● Závod vlčat a světlušek - termín zatím neznáme, asi v květnu 
● Návrhy na sjezd dubnové i květnové Moravice 18. - 19. 4. 2020 a 9. - 10. 5. 2020 

 
 
 

 


