
 

Zápis 16/10  
16.11.2016 

240. rada  
střediska Albrechtičky 

 
 

1. Zprávy z ORJ 
a. Okresní sněm 

Výsledky okresního sněmu:  
- Předseda - Kolumbus 
- Místopředseda - Váša 
- Člen okresní rady - Smuty 
- Členové revizní komise - Mojmír Demel, Petr Dostál, Pavel Ovčáčík 

b. Krajské kolo SZ 2017 
- Pořadatelem je okres Nový Jičín 
- Předběžný termín pro krajské kolo: 9.-11.6.2017 (musí proběhnout v rozmezí 26.5. - 18.6.) 

c. Členský poplatek pro kraj na rok 2017 - 30 Kč/člen 
d. Výměna zkušeností 

- Sobota 10.12.2016 od 17.00 na Fojtství v Kopřivnici 
e. Čekatelský kurz Mraveniště naplněn 

2. Proběhlé akce 
a. Okresní sněm 
b. Hradní rádcovský kurz  

- 3 lidi z našeho střediska (Kudlanka, Locika, Sára - Bravantice) 
3. Zprávy z oddílů 
4. Zpráva hospodáře (skutečnosti táborů, vyúčtování dotace, hospodářský výkaz, …) 
5. Organizační záležitosti 

a. Změna banky  
- od 3.11. založení bankovního účtu u Fio banky, bez poplatků za běžné bankovní služby 
- přístup do internetbankingu: Šárka, Hanka, Honza 
- platební karty: Šárka, Hanka 

b. Zrušení starého účtu 
- zjistit, kdo musí být přítomen u rušení účtu, a k jakému dni ho chceme zrušit 
- Honza případně kontaktuje Radka Machalu 

c. Pořádání okresního a krajského kola SZ 2017  
- Okresní kolo musí proběhnout v termínu 1. 3. - 12. 5. 
- Může být jednodenní nebo vícedenní 
- Do konce února musí proběhnout vyhlášení kola na stránkách skautských závodů 
- Základní kolo musí mít 3-4 moduly, z toho moduly Závod a Zpětná vazba jsou povinné 
- Závod musí mít minimálně 7 disciplín (první pomoc, krizové situace, hledání informací, řešení 

konkrétního problému, pozorování, všímavost, usuzování,...) 
- Návrh: Středisko bude pořádat okresní kolo, krajské přenecháme ARTu 

d. Akce na rok 2017 
- více střediskových akcí pro rok 2017, v rámci podpory činnosti oddílů, snahy o větší propojenost a 

seznámení 
- střediskové kolo SZ neproběhne (kvůli nedostatku volných a vhodných termínů a přípravám na 

okresní kolo) 
Střediskové: 
- Deskovkový večer s čajovnou: 14.1., Studénka, starší skauti/skautky a roveři 
- Ples: 11.2., Albrechtičky 
- Chata: 10.-12.3., Beskydy?, rádci, vedoucí oddílů (cíl: seznámit se a navázat spolupráci, vyměnit si 

zkušenosti, inspirovat se) 
- Šifrovací hra: 1.4., Studénka, Petřvald?, všechny výchovné kategorie 
- Svatováclavský kros: 28.9. 
- Uzlařská regata: 14.10., všechny výchovné kategorie 
 



Okresní: 
- Ivančena: 22.4. 
- SZ okresní kolo: 6.5., Albrechtičky 
- Retro Svojsíkův závod: 20.5., Albrechtičky 
- SZ krajské kolo: 9.-11.6. 
- Noční šifrovací hra: 8. nebo 9.9. - pro veřejnost, skauti/skautky, roveři 

e. Tábory 
Předběžné termíny: 
- Stavění táboru (1.7.) 
- Roverský tábor (1.- 8.7.) 
- Bravantice (8.-15.7.) 
- Albrechtičky (15.-26.7.) 
- Petřvald (26.7.-5.8.) 
- Studénka (5.-19.8.) 
- Rodiče s dětmi (19.-26.8.) 
- Bourání tábora (26.8.) 
Potenciální vedoucí táborů, ať se vyjádří k termínům do 30.11.2016! 

f. Tábořiště 
- Rada se shodla, že preferuje tábořiště dál od civilizace, více v lesích 
- Václav prozkoumá možnosti v okolí Hostýnských vrchů 
- Úkol do příští rady pro všechny: poptat se na tipy na tábořiště (např. Vsetínské Beskydy) 

6. Závěr 
a. Termín příští rady: 

6.1.2017 v 19.00 
(neformální rada po domluvě v prosinci) 

 
 
Přítomnost:  

Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 
Šárka Vosáhlová Šárka VS ✔ 

Jan Friml Šíp ZVS ✔ 

Alois Vašica Lojzek Předseda RK ✔ 

Jakub Šindelka Šindys Člen RK ✘ 

Monika Olbrechtová Pegas Člen RK oml 

Stanislav Myška Tichý Mokasín Člen SRJ/ZVO Cho Alb ✔ 

Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ ✔ 

Vít Friml Jezevec HoS ✘ 

Irena Myšková Jitřenka Zdr Zpr/ZVO Do Alb ✘ 

Petr Dostál Jack VO Cho Alb ✘ 

Monika Gelnarová Laki VO Do Alb ✘ 

Lenka Frimlová Pipi VO Do St ✘ 

Iva Londinová Šmudla ZVO Do St oml 

Václav Moravec Václav VO Pe ✔ 

Marie Kudlová Prezident ZVO Bra ✘ 

 
 

 

V Albrechtičkách  
16. 11. 2016 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


