
Zápis 16 - 02 z 232. rady střediska Albrechtičky ze dne 10.2.2016 
Jméno Přít Oml Nepř  Jméno Přít Oml Nepř 

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

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

Program: ..........  1) Zprávy z okresu 
 .........................  2) Registrace 
 .........................  3) Střediskové záležitosti 
 .........................  4) Střediskový sněm 
 .........................  5) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 
- Dotace MSK – podány 3 žádosti o dotace na kraj, zatím úsp ěšné, KRJ vydala vyhlášku na 
využití dotace z MSK (vyhl. 2/2016, na webu KRJ) 
- Dotace LESY ČR – Lesy poskytly fin. p řísp ěvek, využití na rádcovské kurzy 
- Krajské kolo ZVaS – v červnu 2016, po řadatel okres Opava. Ro čník 2017 – krajské kolo 
SZ bude po řádat okres NJ.  
- Bývalý p ředseda KRJ Ivan Fabík byl vylou čen z Junáka. Trestn ě nelze stíhat, zpronev ěra 
a skutky jsou proml čené. 
- Ivan čena – výstup 23.4.2016. Okresní brigáda na rozebírání Ivan čeny: 20.-22.5.2016, 15 
– 20 dobrovolník ů z okresu (RR, dosp ělí) 
- Vyhláška ORJ k proplácení cest. náhrad – č. 1/2016, udává jednozna čně amortizaci 
vozidla 3 K č/km. P ři cest ě s vozíkem + 15%. Ostatní shodn ě s p ředchozím zn ěním. 
- Rádcovský kurz – administrativu p řevzala Šárka, po řádání pravd ěp. na podzim 2016. 
- Čekatelky 2016 – p ředběžné p řihlášky 43, závazné jsou do konce ledna, platby do 15.2. 
Kapacita kurzu (25) bude napln ěna, zahájení kurzu 19.2.2016 v P říbo ře, další na webu. 
- Zdravotní kurz 2016 – termín kurzu je 19. – 20. 3. a 16. – 17. 4. 2016 (doškolovací ZK 
– 20. 3. 2016), vše ve skautském centru VANAIVAN v Kopřivnici. Ú čast. poplatek 
s využitím prost ředk ů ORJ a MŠMT: 1.400,- (plný) / 500,- (doškolovací). Jinak by byl 
2.200 a 800,-. 
- Okresní kolo ZVaS – termín 14.5.2016. Po řadatel – st ř. Odry. 
- Zprávy ze st ředisek – viz zápis 01/2016 ORJ (na webu) 
 
 

    2) Registrace 2016 
Registrace 2016:  Uzav řena, odevzdána na okres. P řibyl oddíl 814.07.706 - Bravantice. 
Celkem máme 166 člen ů, z toho 111 d ětí. Na oddíly: Albrechti čky 44, Studénka 55 Pet řvald 
44,  Bravantice 23. 
Peníze z registrace p ředány na rad ě. Odd Bravantice ješt ě dokon čuje výb ěr reg. poplatk ů. 
Maruška K. p ředstavila Bravantice, jako v ůdce odd. je p řihlášena na ČK2016. 
Šárka nemá p řístup k editaci oddílu – bude jí p řid ělena role správce oddílu Pet řvald a 
role tiskový zpravodaj st řediska (kb ůli p řístupu k seznamu člen ů st řediska). Zajistí 
Jezevec. Ostatní činovníci nemají ke svým p řístupovým práv ům žádné výhrady. 
 
 

    3) St řediskové záležitosti 
Plesy 2016: - prob ěhly v pohod ě, hlavn ě díky Lukášovi. Na maškarní hodn ě lidí (cca 65 
dětských masek), bufety byly rozprodány odpoledne, na  ve čer nezbylo. Hudba dobrá, možno 
i na p říšt ě. Výhoda – i odpolední doprovod. 
Večer 77 platících - dostatek místa na tanec. Celkový zisk po ode čtení všech náklad ů 
13.229,- K č. Na p řípravu bylo lidí dost, na úklid op ět minimum (jenom osv ědčení). 
Tábory 2016: - pokud nedojde ke komplikacím, místo z ůstává (T ěškovice). Jezevec projedná 
se správcem pozemku v únoru/b řeznu tábo řišt ě. Druhá alternativa - Radíkov. Další 
alternativy ani návrhy zatím nejsou. 
Albrechti čky (Radka) nemohou v plánovaném termínu 23.7.-3.8. Předběžně odsouhlaseno 
prohození tábor ů Albrechti čky - Pet řvald. Dop řesníme na p říští rad ě. Výsledný stav: 
Stavba: 2.7. / Rodi če: 2.7. (So) -9.7. (So) / Studénka: 9.7. (So) - 23. 7. (So) / 
Pet řvald: 23.7. (So) - 3.8. (St ř) / Albrechti čky: 3.8. (St ř) - 13.8. (So) / Bravantice: 
13.8. (So) - 20.8. (So) / RR: 20.8. (So) - 27.8. (S o) / Bourání: 27.8. 
 
 
 



    4) St řediskový sn ěm 
Zahájit p řípravné činnosti, pro kandidátní komisi (Šárku) zpracovat se znam dosp ělých 
člen ů pro ú čely kandidátky (z uzav řené registrace). Projednáme na p říští rad ě. Projít 
sněmovní a organiza ční řád (kv ůli formalitám a povinnostem) a termín sn ěmu nahlásit do 
SkautIS. 
Na p říští rad ě probrat podrobn ěji, rozd ělit úkoly. 
 
 
 

    5) Záv ěr  
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne ve St ř. 9.3.2016 .  v 19:00  v Albrechti čkách. 

 
 
 
 
 
V Albrechtičkách 10.2.2016        Zapsal:  Vít Friml 


