
Zápis 16 - 04 z 234. rady střediska Albrechtičky ze dne 15.4.2016 
Jméno Přít Oml Nepř  Jméno Přít Oml Nepř 

Kateřina Burčková,   VS   N  Anna Kotlárová,  V Do Alb   N 
Václav Moravec,  ZVS  O   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   N 
Stanislav Myška,  člen SRJ I    Šárka Vosáhlová,  ZVO Petřv  O  
Radka Hudečková,  člen SRJ   N  Marie Kudlová,  VO Bravantice  O  

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

Program: ..........  1) Zprávy z okresu 
 .........................  2) Střediskové záležitosti 
 .........................  3) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 
- Ivan čena – brigáda na rozebírání: 20.-22.5.2016, Kolumbus prosí, aby s e mu 
dobrovolníci ozvali (15 – 20 dobrovolník ů z okresu (RR, dosp ělí) 
- Čekatelky 2016 – ukon čeny, 13 frekventant ů absolvovalo (= dekret), 10 ud ělalo zkoušky, 
ale chybí jim dokon čit n ěkterý úkol (v ětšinou realizace akce), 1 chybí zkouška ze 
Základ ů + akce. Podrobnosti na webu „Mraveništ ě 2016“ 
- Zm ěna Směrnice o proplácení cest. náhrad – pro ú čely služebních cest vlastním vozidlem 
nutno postupovat podle novely z 1.4.2016 (zm ěna ve stanovení pr ůměrné spot řeby na 1 km – 
nutno postupovat podle Sm ěrnice EU 93/116/ES. Podrobnosti k novele dostupné n a 
Křižovatce.  
 
 

    2) St řediskové záležitosti 
Tábory 2016: - T ěškovice padly, rada schválila Radíkov (je rozjednan ý). 
 

Volební sn ěm 2016: - Pá 22.4. v 18:00 v Albrechti čkách 
S ohledem na nep řítomnost statutár ů rozhodla rada takto: 
 Program sn ěmu dle návodu p řipraví Jezevec, v četn ě p řípravy zpracování do SkautIS. 
(Podmínkou platnosti sn ěmu je nutnost vy řídit formality po sn ěmu do 10 dní – jde 
především o ú ředně ov ěřené podpisy a zpracování dokumentace vygenerované z e SkautISu do 
elektronické podoby, musí se d ělat na CheckPoint) 
 P řípadné delegáty  navrhujte na formulá řích (ke stažení na „Junak Studenka“, záložka 
„ORGANIZAČNÍ“, menu „Ke stažení“). Není nutné vypl ňovat vše, jde o návrhy. Kandidovat 
lze osobn ě (lze i p řes SkautIS – Akce, Sn ěmy, Kandidáti, Kandidovat) nebo kandidáta 
navrhnout – Kandidátní komise (= ti, so návrhy sbír ají) jsou: Kolt (za Studénku), Šárka 
(za Pet řvald), Rolf (za Albrehti čky) – m ůže se ale elektronicky posílat p římo na Šárku. 
 Volit se budou:  
Vůdce spole čně se zástupcem (dvojice) 
Revizní komise (3 členové, podle po čtu hlas ů) 
Volení členové st řediskové rady (pokud bude schválen po čet člen ů SR) 
Kandidáti na okresní sn ěm (5.11.2016 P říbor) – 9 delegát ů (net řeba volit Jezevce a Rolfa 
– ú častní se z titulu funkce) + náhradník 
Kandidáti na krajský sn ěm (28.1.2017 P říbor) – 2 delegáti + náhradník/ci 
Kandidáti na valný sn ěm (3/2017 Velké Mezi ří čí) – 1 delegát + náhradník/ci 
 Hlasovací právo mají činovníci (jmenovit ě uvedeni v minulém zápise), kandidovat 
může registrovaný člen Junáka starší 18 let (viz p říloha minulého zápisu). 
 Ob čerstvení na sn ěm zajistí Jezevec (+ p řípadní dobrovolníci). 
 Technické zabezpe čení – PC, tiskárna. P řed sn ěmem nachystáme židle a lavice 
(pot řeba 17 + hosté). Volby prob ěhnou do volebního hrnce. 
 
 

ZVaS 2016: - na okresní kolo je již možné hlásit členy (skautske zavody cz) – p ůjde 
jenom tomu, kdo má aktivní ú čet ve SkautISu. Kdo nemá a chce zavést, založí si v e 
SkautIS nový ú čet (u P řihlášení) a pošle svému nad řízenému nebo Jezevcovi mailem 
přihlašovací jméno a kód ke spárování a aktivaci ú čtu. 
St řediskové kolo: 
Závody prob ěhnou v So 30.4., zahájení v 9:00 u kluboven (rozhod čí mohou d říve). Trasa je 
vybrána, závodníci pob ěží s mapou a buzolou (ale po cestách). 
Věkové omezení: do 31.8. nesmí dovršit 12 let (na st ředisku lze výjimku, na okrese ne). 
Počet hlídek: Pet řvald 3, Studénka 2 - 3, Albrechti čky 1 – 2, Bravantice 1?. Start bude 
okružní (najednou z r ůzných stanoviš ť), kon čit se bude po časovém limitu 2:30 hod na 
stanovišti, kde zrovna budou. Kdo bude rychlejší, k ončí na stanovišti o jedno nižším, 



než startoval. 
Pr ůvodky  – p řipravuje Sta ňa. 
Disciplíny : - p řipravit tak, aby mohli rozhod čí p řevzít. P říprava na rad ě p řid ělena 
takto: 
Registrace, vyhodnocení – Jezevec  
Fyzická zdatnost – Sta ňa (Oderní lávka) 
Problémové situace – Vašek  (K řibiky) 
Dopravní zna čky – Jezevec  (Horní rybník – rozcestí) 
Příroda – Šíp  (Horní rybník – hráz u Pase čáku) 
Manuální zru čnost – Sta ňa (cesta mezi Podlážkou a Horním, u lávky) 
Informace – Rolf  (hrázka Malý b ědný) 
Orientace – Rolf  (hrázka Velký b ědný) 
Vlast a skauting – Kolt  (rozcestí Jezerní) 
První pomoc – Amazonka (lávka p řes Mlýnskou) 
Logické myšlení – Failka  (louka za Mlýnkou, úrove ň bývalé stodoly) 
Komunikace – Šíp  (Pase čný most) 
Kuchařská dovednost – Albrecht., zajistí Sta ňa (Sla ňáky, u lávky) 
 
Ceny pro závod – Jezevec, ú častnické lístky – Jezevec, diplomy (??) 
 
 
 
 

    3) Záv ěr  
Příští mimo řádná st ředisková rada bude po sn ěmu, termín p říští řádné stanoví nová rada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Albrechtičkách 16.4.2016        Zapsal:  Vít Friml 


