
Zápis 19/09 
19.09.2018 

257. rada
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ústředí
· od 4. 9. vysílá ČT Déčko seriál Skautská pošta, který připomíná pomoc skautů při vzniku

Československa a další historické mezníky, celkem odvysílá 16 dílů se zajímavými
historickými osobnostmi (Svojsík, Foglar) - webová stránka ČT Déčko

· aktualizované vydání Cestou k pramenům (stručná a přehledná historie skautingu formou
komiksu) - za 55 Kč ve skautském obchodu

· ruší se systém doobjednávání placených časopisů navíc přes SkautIs
· skautská výstava ke 100 letům republiky - Pošli to dál! - v Poštovním muzeu v Praze, do 28.

10. - odkaz na článek a video

2. Zprávy z kraje
· Ivančena – KRJ získala příspěvek ve výši 100 000 Kč na dokončení revitalizace mohyly,

brigáda proběhne v sobotu 22. 9. 2018, předmětem bude vysetí trávy, oprava zídek a
přeuspořádání kamenů, rekultivace prostoru. V příštím roce pak proběhne instalace nového
informačního prvku, definitivní umístění velkých desek a cedulí a odstranění stávajícího
stožáru, který bude nahrazen mobilním teleskopickým

· v sobotu 20. 10. 2018 proběhne v Novém Jičíně seminář k vyúčtování dotací, přihlašování do
3. 10. 2018 (plakát v příloze mailu)

· na jaře 2019 se předpokládá uspořádání kurzu střediskového minima

3. Zprávy z ORJ
· stanoven členský příspěvek pro okres na rok 2019 ve výši 25 Kč na člena
· termíny ČK Mraveniště: 8. - 10. 2., 8. - 10. 3., 12. - 14. 4. 2019
· Hradní rádcovský kurz: 2. - 4. 11. (Příbor), 16. - 18. 11. (Kopřivnice), přihlašování od 30. 9.

přes formulář na webu, cena kurzu 350 Kč
· zjistit do příští střediskové rady potencionální zájemce o zdravotnický kurz 2019
· nahlásit, kdo by chtěl plakát s fotografií 100 let skautingu (plakát v příloze mailu)
· Skautský seminář ve Spálově - 17. 11. 2018

4. Plánované akce

Svatováclavský kros 
· pátek 28. 9., od 9:00 mše, v 10:00 start závodu
· trasa, úkoly: Staňa
· tajenka, ceny: Šárka
· plakát a účastnické kartičky: Šíp
· zajistit rozhodčí na stanoviště (min 20 rozhodčí)

Středisková skoronoční šifrovačka
· pátek 12. 10., od 17:00 do 21:00 (starší do 0:00) ve Studénce
· možnost přespání v klubovně
· plakát v příloze mailu

5. Organizační záležitosti

Tábor 
· diskuze o pořízení nového vybavení - sprcha, stanové plachty (některé jsou děravé a

protékají), zásobovací stan (plesnivý) - Amazonka se zeptá na skaut fórum, zda někdo
nenabízí zánovní

6. Závěr
· Termín příští rady: středa 17. října, 19.00, Albrechtičky

https://decko.ceskatelevize.cz/skautska-posta
https://www.obchod.skaut.cz/publikace/Cestou-k-pramenum-100-let-skautingu-v-obrazech.html
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4058-vystava-posli-to-dal


 

7.  Přítomnost 
Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 

Šárka Zapletalová Šárka VS/ZVO Pet ✔ 

Jan Friml Šíp ZVS/ZVO Cho Stu oml 

Alois Vašica Lojzek Předseda RK/ZVO Pet ✔ 

Jakub Šindelka Šindys Člen RK ✘ 

Monika Olbrechtová Pegas ZVO Do Stu/Člen RK ✘ 

Stanislav Myška Tichý Mokasín Člen SRJ/ZVO Cho Alb ✔ 

Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ ✔ 

Hana Ballaschová Riki VO Do Stu oml 

Vít Friml Jezevec VO Cho S/Cho Stu oml 

Václav Moravec Václav VO Pet oml 
Jana Kalocsányiová Rosa ZVO Do Alb oml 
Irena Myšková Jitřenka VO Do Alb/Zdr Zpr oml 

Petr Dostál Jack VO Cho Alb ✘ 

Kateřina Burčková Myška VO Bra oml 
Marie Jiříková Prezident ZVO Bra ✘ 
Tony Demel Tony Host Alb ✔ 

Matěj Dostál Maty Host Alb ✔ 

Ivo Zapletal Pluto Host Kopr ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
19.09.2018 

Zapsala:  
Šárka Zapletalová 

 



Junák – český skaut,  
Moravskoslezský kraj, z. s. 
   

 

Seminář k vyúčtování dotací (MŠMT, MSK) 
 
Pořadatel:   
Junák – český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s. 
 
Místo konání:  
Klubovna střediska Pagoda Nový Jičín, ulice U Jičínky 854/9, Nový Jičín 
 
Termín:  
Sobota 20. 10. 2018  
 
Předpokládaný časový harmonogram: 
9.00 – 9.30 příjezd, prezence 
9.30 zahájení semináře 
15.00 ukončení semináře 
 
Přihlašování: 

• Přihlašování do 3. 10. 2018 na e-mail vaclav.dobrozemsky@centrum.cz s těmito údaji: jméno, 
příjmení, přezdívka, středisko, ve kterém jsi registrován, funkce, kterou zastáváš 

• Kapacita semináře je omezena 
• Účastnický poplatek se neplatí 

 
Lektoři: 

• Václav Dobrozemský – Vaša, předseda krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje 
• Bronislava Tesarczyková – Slávka, hospodářka krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje 
• Lenka Tymočová – Borůvka, členka Ústřední revizní komise Junáka 

 
Obsah:  
Cílem semináře je seznámit zástupce organizačních jednotek s problematikou čerpání a vyúčtování 
dotací, zejména z MŠMT na provoz, které čerpají všechny jednotky, a dotací z Moravskoslezského kraje. 
Důraz bude kladen na praktickou stránku věci. Probereme všechny možné typy a druhy výdajů, se 
kterými se může jednotka setkat, a řekneme si, zda a jak je možno je dotovat. Zároveň poukážeme na 
časté chyby, které se ve vyúčtování objevují, a podíváme se na příklady dobré a špatné praxe. Celý 
výklad bude obohacen o pohled zástupce revizní komise, a to z hlediska následně prováděné kontroly 
vyúčtování dotací.  
Každý účastník obdrží unikátní metodiku k vyúčtování provozních dotací MŠMT, která bude shrnovat 
dosavadní zkušenosti, časté chyby a návody, jak dotaci správně vyúčtovat.  
K dispozici bude dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.  
 
Pro koho:  
Pro vedoucí organizačních jednotek, hospodáře a osoby, které mají na starosti vyúčtování dotací 
 
Další informace:  
Bude zajištěn oběd, svačina a pitný režim (káva, čaj, voda) po celou dobu semináře 
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