
Zápis 15 - 04 z 225. rady střediska Albrechtičky ze dne 10.4.2015 
Jméno Přít Oml Nepř  Jméno Přít Oml Nepř 

Kateřina Burčková,   VS  O   Anna Kotlárová,  V Do Alb I   
Václav Moravec,  ZVS   N  Milan Myška,  V Cho Alb   N 
Veronika Moravcová,  člen SRJ I    Lenka Frimlová,  V Do St I O  
Vít Friml,  člen SRJ I    Jana Kalocsányiová,  ZV Do Alb   N 
Mojmír Demel,  člen SRJ I    Iva Londinová,  ZV Do St I   
Stanislav Myška,  člen SRJ I    Šárka Vosáhlová,  ZVO Petřv  O  
Radka Hudečková,  člen SRJ I        

RK SRJ     Hosté    
Alois Vašica,  předseda RK I        
Petr Dostál,  člen RK   N      
Jan Friml,  člen RK   N      
 

Program: .......... 1) Zpráva z ORJ 
......................... 2) Střediskové závody SZ 
......................... 3) Střediskové záležitosti 
......................... 4) Závěr 
 
    1) Zpráva z ORJ 
- Zpráva z KRJ - získání dotace z rozpo čtu KRJ, je k dispozici i na akce okresu ( ČZ-4. 
víkend, Rádc. kurzy atd.) / Řešené kauzy: diktátorské chování VO v H. Suché a ne korektní 
volební taktiky v Haví řově. 
- Zpráva z ORJ - Registrace 2015 - byla okresu vrácena kv ůli formálním nesrovnalostem 
(nap ř. neregistrovaní členové v evidenci). Nebyly proto dosud uzav řené stavy - v 
sou časnosti je na okrese 946 člen ů (o 20 více, než 2014). 
Hradní rádcovský kurz  - mladší ú častníci, zhušt ěný program, menší nadšení. Čekatelky 
2015  - ze 23 registrovaných pravd ěpodobn ě neprojdou všichni. Je menší nadšení a pom ěrn ě 
vysoké nároky. Zkouškový termín 17.-19.4. v Kop řivnici (s návšt ěvou z úst ředí). Ivan čena 
2015 - pořadatelsky okresem zajišt ěna, brigáda Ne 19.4. odpoledne. Ostatní info na web u 
Ivan čeny. P řipomínka zm ěny v programu - mše v 10:30 (o p ůl h. d říve). SZ 2015  -  okres  
16.5. ve Štramberku, je možno již registrovat hlídk y na http://www.skautskezavody.cz . SZ 
2015  -  celostátní kolo  - diskuze o ú čelnosti vynakládání prost ředk ů (stanové 
měste čko/vlastní stany, koncert Ko čko (30 000,- + aparatura) atd. Rada týmu SZ v Ne 
12.4., Další informace  z ORJ dostupné v zápise ORJ 2/2015  (m ěl by být na webu ORJ, ale 
ten momentáln ě n ějak není funk ční) 
 

    2) St řediskové závody SZ 2015 
- Pravidla a nám ět - zpracovala Šárka, je k dispozici na webu. Výtah z pravidel je pro 
informaci (platný i pro vyšší kola), po čet člen ů: min. 4, sout ěžících max. 8. Výb ěr 
stanoviš ť schválen, popis činností na stanovištích brát jako informativní pro inspiraci. 
Nápl ň "Brány" ješt ě rozpracovat. Brány budou sou částí závodu. 
Rozdělení úkol ů p řípravy stanoviš ť: Modul závod + brány 
1. První pomoc:  - (Ver ča Moravc. + Jit řenka) 
2. Scénka (Krizová situace) : - Vašek Mor. 
3. Autobusové nádraží ( Hledání informací ): - Rolf (asi zm ěna) 
4.  Detektivní p říb ěh ( Všímavost ): - Šmudla (možná jiná alternativa všímavosti) 
5. Stavba stanu  (Spolupráce): - Jezevec 
6. Ohe ň:  - Sta ňa 
7. Byrokracie:  - Jezevec 
8. Brány  ( Zvuky zví řat ?? , zatloukání h řebíku , uzlování , šifrování , černá historka ?? , 
vají čko  ?? , rostliny, zví řata, hlavolam, další..  cca 6-7  ): Sta ňa + Jana Fí 
Start, ú čast. lístky + ceny  - Jezevec 
Mapa a rozmíst ění kontrol:  Sta ňa, Jezevec 
Zahájení:  Pá. 1.5. v 10:00 u kluboven v Albrechti čkách. Sraz rozhod čích  cca 9:30. 
Zapojit i RR - ne všichni, kdo p řipravují kontroly, budou mít možnost na nich i být! ! 
Kdo nez ůstane na kontrole, kterou p řipravuje, zajistí si pov ěřeného rozhod čího (p ředem 
díky). 
Vybavení hlídek:  - standardní (v ěci na sch ůzku, v č. KPZ) 
 
 

    3) St řediskové záležitosti 
Hospoda ření: 
- Dokon čena revizní zpráva SRK k hospoda ření za r. 2014, p ředáno ORK k okresní kontrole. 
- Studénka obdržela dotaci z m ěsta ve výši 20 000,- K č 
- Albrechti čky zatím ne - řeší se formální nedostatky 
Smlouvy: 
- Stav smlouvy – klubovny Studénka – údajn ě je v řešení. 
 



Změna názvu: 
- nový název platí od 1.4.2015. Dosud však nedorazi la razítka – pourguje Jezevec na 
úst ředí. 
- P řechod na FIO banku je možný, provedení je pom ěrn ě komplikované: ov ěřené stanovy, 
výpis z registru zs, zápis ze sn ěmu se statutáry. Osoby s podpisovými právy se musí 
osobn ě dostavit na pobo čku p ři uzavírání smlouvy (nejblíž Poruba, nebo NJ). Nutn o 
zvážit. 
Ivan čena 2015: 
- So 25.4.2015, st ředisková výprava nebude, zájemci nech ť si zorganizují výpravu 
družinovou, nebo oddílovou. 
Tábor: 
- stan ZS1 je dosud ve ValMezu - Jezevec ješt ě nedovezl ( časové vytížení), bude 
uskute čněno ve vhodnou dobu. 
- tábo řišt ě: stále na mrtvém bod ě, p. Vašica (Zemspol Studénka) stále nemá jasno, 
nedohodnul se s kolegou..., ale jsme první v po řadí (T ěškovice). Bílá - zaslán dopis na 
CHKO Beskydy (p řed měsícem), slíbena odpov ěď do 14 dn ů, zatím však bohužel nic. Pokusíme 
se sehnat telef. kontakt a popohnat telefonicky. 
Krizová situace - p řinejhorším Radíkov. 
- časový harmonogram: 
  Zpochybn ěn - do 14.4. se dozvíme, jestli prob ěhne tábor rover ů (nedal se zatím 
dohromady tým vedení). Pokud by nebyl, posune se te rmín bourání o týden dop ředu. 
  Do p říští rady se dohodnou v oddílech Albrechti čky , zda uskute ční tábor - málo d ětí, 
málo ochotných vedoucích. 
  Zatím navrženo: Zachovat termíny ostatních tábor ů, pokud by Albrechti čky nejely, 
přesunul by se tábor rodi čů místo Albrechti ček a stav ět by se jelo o týden pozd ěji. 
Upřesníme na p říští rad ě. 
 
 

    4) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne ve St ř. 6.5.2015 .  v 19:00  v Albrechti čkách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Albrechtičkách 10.4.2015        Zapsal:  Vít Friml 


