
POŘÁDÁNÍ  AKCÍ 
 
     Jestliže pořádáš akci a ta je v Oddílovém seznamu akcí na webu, pak již dále nemusíš číst. Nebo jestliže 
přijdeš na Střediskovou radu a tam akci představíš, tak také dále již nemusíš číst. 
 
     Jestliže pořádáš akci, která není v Oddílovém seznamu akcí a ani si ji nepředstavil na Střediskové radě, 
určitě bude potřeba o ní informovat činovníky a to s ohledem na typ pořádané akce:  
 
1. oddílová nebo družinová akce v Osadě. Oznámit do 14 dnů před akcí vůdkyni střediska a vůdci 

chlapeckého oddílu konání akce a dostatečně včas si dohodnout s ubytovatelkou zda-li je Osada již 
zamluvená a není-li, tak si rezervovat potřebný prostor (jen v ubytovací sezóně 1.4. – 31.10.). Vyvěsit 
informace na vývěsku v Osadě a ve srubu, zajistit upoutávku na webu. 

 
2. středisková akce v Osadě. Oznámit do 14 dnů před akcí vůdkyni střediska, vůdci chlapeckého oddílu, 

oběma vůdkyním dívčích oddílu a vůdci vlčat konání akce a dostatečně včas si dohodnout 
s ubytovatelkou zda-li je Osada již zamluvená a není-li, tak si rezervovat potřebný prostor (jen 
v ubytovací sezóně 1.4. – 31.10.). Vyvěsit informace na vývěsku v Osadě a ve srubu, zajistit upoutávku 
na webu. 

 
3. oddílová nebo družinová akce mimo Osadu. Oznámit do 14 dnů před akcí vůdci chlapeckého oddílu 

konání akce. Vyvěsit informace na vývěsku v Osadě a ve srubu, zajistit upoutávku na webu. 
 
4. středisková akce mimo Osadu. Oznámit do 14 dnů před akcí vůdkyni střediska, vůdci chlapeckého 

oddílu, oběma vůdkyním dívčích oddílu a vůdci vlčat konání akce. Vyvěsit informace na vývěsku 
v Osadě a ve srubu, zajistit upoutávku na webu. 

 
 
     Akce, které nebudou nahlášeny v požadovaném termínu, nebude možno realizovat. Porušoval by jsi tím 
dobré mravy, ale hlavně by jsi se doslal do problémů se zákony ČR. Neber to jako kontrolování, ale 
vůdkyně střediska a vůdce oddílu má právní odpovědnost za dění na skautských akcích!!! Pokud se nic 
nestane a ty jsi akci nenahlásil jsi jen zavrženíhodný diletant, ale pokud se něco stane, tak jsi v tom až po uši 
a vůdce s tebou. 
     Na druhé straně je jasné, že na akci, kterou jsi oznámil před dvěma dny, asi moc lidí nepřijde. 
 
     Z předchozího vyplývá, že nejjednodušší, nejlevnější a hlavně nejsprávnější je akce uvedená 
v Oddílovém seznamu akcí na webu. 
 
Vůdkyně střediska a současně vůdkyně dívčího 74. oddílu – Kamila, mobil: 604 893 125, email: 
k.stifterova@seznam.cz 
Vůdce chlapeckého oddílu – Diplomat, mobil: 604 207 172, email: hosman_p@volny.cz 
Vůdkyně dívčího 73. oddílu – Tereza, mobil: 777 178 503, email: tereza.hulkova@uvn.cz 
Vůdce vlčat – Fred, mobil: 606 636 989, email: fredus@centrum.cz 
Ubytovatelka – Amálka, mobil: 608 530 207, email: amalka.hulkova@centrum.cz 
 
 
Schváleno oddílovým vůdcem (Diplomat) dne 12.4.2007 a schváleno na Střediskové radě dne 15.3.2007. 
Tento návod sestavili Fanýs a Pík. 
 


