
 

Zápis 17/05  
10.5.2017 

245. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ORJ  
· Střediska se mají zamyslet nad způsobem nakládaní s rezervním fondem Moravskoslezského kraje (momentálně 

má k dispozici cca 450 tisíc), vyhláška vztahující se k rezervnímu fondu v příloze mailu. 
· Z okresu Ostrava byl vznesen požadavek na rozdělení těchto peněz na jednotlivé jednotky. 
· V současnosti se peníze využívají na půjčky jednotkám, které potřebují opravy a rekonstrukce základen apod. 
· Vedení kraje nevidí smysl v rozdělení peněz, přesto je otevřena diskuze a všichni se mohou vyjádřit. 

· Byly rozděleny provozní dotace z MŠMT pro letošní rok (pro naše středisko se jedná o částku 52 573,-). 
· Krajské kolo SZ 

· 3.-4.6. v Kopřivnici (Vanaivan) 
· Volná místa pro dobrovolníky - stanoviště oheň, skauting a všímavost, dále pak určité brány - hlaste se 

na mail: chovanec.tom@gmail.com (Bohuš)  
· Modul Závod a Brány je v sobotu, jedná se tedy o pomoc pouze na jeden den 

2. Zprávy ze střediska 
a. Proběhlé střediskové akce 

· Svojsíkův závod 
· 27.5. v Albrechtičkách. 
· Účast 5 družin ze střediska Albrechtičky (1 chlapecký, 4 dívčí). 
· Do krajského postupují Knoflíci ze Studénky. 

b. Plánované akce 
· Retrosvojsíkáč 

· 27.5. v Albrechtičkách, začátek v 9.00, oficiální konec v 18.00. 
· Pro 4-6 členné družiny, od 15 let, startovné 80 Kč/osobu. 
· Hlaste se jako družiny i jako dobrovolníci. 
· Vůdci oddílů, rozesílejte informační mail! 

· Rádcovský kurz 
· 13.-15.10. na Skautském centru Vinice v Pardubicích. 
· Realizace kurzu v rámci vůdcovské zkoušky, pro skauty a skautky z různých konců republiky. 
· Eventuální zájemce hlaste Šípovi do 30. června. 

· Krajské kolo SZ 
· Viz bod 1) 

· Roverský tábor (šiřte mail s informacemi k táboru a plakátek) 

3. Zprávy z oddílů 

a. Studénka 
· Odhlasováno nové vedení oddílu pro příští školní rok - Riki & Pegas 

4. Tábory 
· Lokalita  

· Nedašov - p. Holba (Singulární společnost Nedašov - Salaš), čeká se na podpis smlouvy. 
· GPS: 49.0964417N, 18.0999239E  
· Mapa: https://mapy.cz/s/1Dx78  

· Další dvě potenciální lokality 
· Čermná: https://mapy.cz/s/1E0eT výhody: voda / nevýhody: velké rozdíly teplot, není zdroj pitné vody 
· Rejchartice: https://mapy.cz/s/1E0fo výhody: potok (ale prý vysychá), dost dřeva / nevýhody: špatný přístup, 

bez pitné vody, větrné elektrárny 
· Termíny táborů: 

· 1.7. Stavba (8.00 v Albrechtičkách, je třeba zařídit prostor před garáží - zajistí Tichý Mokasín) 
· 2.7.-8.7. R&R (doprava vlakem tam i zpět) střídání s Bravanticemi předběžně v 15.00 
· 8.7.-15.7. Bravantice (doprava tam individuálně, zpět možná autobus - čeká se na vyjádření Prezidenta) 
· 15.7.-26.7. Albrechtičky (doprava autobusem tam i zpět, autobus tam v 14.00) střídání s Petřvaldem v 15.00 
· 26.7.-5.8. Petřvald (doprava autobusem tam i zpět, autobus tam v 13.00) střídání se Studénkou v 16.00 
· 5.8.-19.8. Studénka (doprava autobusem tam i zpět, autobus tam v 14.00) 
· 19.8. Bourání (9.00 na místě, bude upřesněno)  

https://mapy.cz/s/1E0eT
https://mapy.cz/s/1Dtna
https://mapy.cz/s/1E0fo
https://mapy.cz/s/1Dx78
mailto:chovanec.tom@gmail.com


 

· Rodiče s dětmi nemohou jiný termín, než první týden v červenci, letos s námi tedy nepojedou. 
· Hlášenky 

· Do 31. května se musí zadat do skautISu - za zadání zodpovídají vedoucí oddílů. 
· Do 5. června musí být schváleny střediskem. 
· Součástí táborových hlášenek je nově dotazník k tábořištím (podrobnosti viz článek na krizovatka.skaut.cz). 

5. Závěr 
· Termín příští rady: středa 7.6.2017, 19.00, Albrechtičky 

6. 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 ✔ 

Stanislav Myška Tichý Mokasín Člen SRJ/ZVO Cho Alb ✔ 

Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ oml 

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 oml 
Vojtěch Demel Vojtek Host ✔ 

Antonín Demel Tony Host ✔ 

Anna Kudlová Locika Host ✔ 

Andrea Garguláková Veve Host ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
10.5.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3102-soucasti-taborovych-hlasenek-je-nove-dotaznik-k-taboristi-nezapomente-ho-vyplnit

