
 Zápis 13 - 03 z 205. rady střediska Albrechtičky ze dne 13.3.2013 
Přítomni:  Demel Mojmír, Dostál Petr, Friml Vít, Moravec Václav, Myška Stanislav, Vašica Alois 
Nepřítomni, omluveni : Burčková Katka, Myšková Irena 
Nepřítomni : Hudečková Radka, Kalocsányiová Jana, Machala Radek 

 
Program: ..........1) Zprávy z okresu 
.........................2) Střediskové záležitosti 
.........................3) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 
- Personální zm ěny  - odvolán zpravodaj kmene OS (Indián) a VZ DK ORJ (Modřinka). 
V Odrách prob ěhl sn ěm, nový v ůdce Jan Mollnhuber (Moja) 
- Informace z KRJ  – Fabíkovi hrozí žaloba, st ředisko Haví řov zaregistrovalo pouze 4 
oddíly (oproti 8 loni), sám se neregistroval, peníz e za řadové členy neodevzdali (pouze 
za zaregistrované). Nám ět na čekatelky – Hospodá ř a odpov ědnost  
- Ivan čena  – výstup 2013 v So. 20.4. Chystá se projekt rekons trikce Ivan čeny, osLoveny 
VŠ kat. architektury. Dlouhodobá záležitost. 
- Krajské kolo SZ  se uskute ční 1. – 2. 6. v Zálužném – Mok řinkách u Jánských Koupelí. 
Velitelem závodu je br. Hogan: janpisala@centrum.cz . 
- KRJ svolala krajský sn ěm na termín 18. 1. 2014  do Příbora . Kvóta pro volbu delegát ů – 
1 delegát na 90 člen ů dle registrace 2013 
- Zpráva hospodá řky:   Registrace 2013 odvedeny, problémy pouze se Štram berkem. Výsledek 
hospoda ření 2012 kladný. Pokyn k dotacím – provoz 2013: Zák lad činí 227,- K č/ člena 
(d ěti) a 113,-K č/ člena (dosp ělí). Nadstavba není známa. 
- Registrace 2013  – p řehledy zpracoval Nudla, jsou p řílohou okresního zápisu. St ředisko 
Albrechti čky – nár ůst 15 člen ů. 
Skautis – delegovat co nejv ětší samosprávu na nižší články (ved. oddíl ů – časopisy, 
data, adresy atd.) 
- Seminá ř pro hospodá ře – prob ěhl v soboru 9.3., probrané materiály na webu ORJ 
- Doškolovací zdravotní kurz  – prob ěhne 6.4. v P říbo ře (zm ěna místa konání). P řihlášeno 
31 frekventant ů (18 mimo okres) 
- ART  – rádcovský kurz Křižovatka  15.-17.3. v Kop řivnici 
- Okresní kolo SZ  – sobota 18.5. v P říbo ře.  P řihlášky hlídek do 20.3. Kolumbovi, jinak 
na kontaktní mail bohoush@gmail.com . Po čítá se 2+2 hlídky ze st řediska. 
- Sn ěmy st ředisek:  Termín pro konání sn ěmů st ředisek do 19. 10. 2013. 
- Termíny sn ěmů st ředisek – Pagoda NJ 14. 4., Kop řivnice 3. 5., Albrechti čky 5. 4. Sn ěm 
st řediska Odry prob ěhl 17. 2. 2013. 
Další podrobnosti  je možno nalézt v zápise 2/2013 na webu ORJ ve slo žce Dokumenty. 
 

    2) St ředisové záležitosti 
- Sněm 2013  

- St ředisková rada schválila po řádání st řediskového volebního sn ěmu v Albrechti čkách dne 
5.4. (Pá) v 18:00 (klubovny Junáka). Sn ěmu se mohou ú častnit všichni členové st řediska, 
volební hlas budou mít však pouze delegáti (tj. činovníci) – viz p říloha minulého 
zápisu. Kandidátní komise obdržela dosud celkem 2 n ávrhy do revizní komise a 4 návrhy do 
st řediskové rady. 
Úkoly pro sn ěm: Sta ňa - zajistí prostory. Jezevec - zajistí dokumentaci  + p řípravu pro 
volby. Vašek, Jezevec, Sta ňa - zprávy o činnosti za oddíly. Pe ťa - zpráva RK. Jezevec + 
Rosa - ob čerstvení. 

- Svojsík ův závod - st ředisko  
- rozpracovali Sta ňa a Rolf - termín 4.5. 
  Disciplíny: První pomoc  (p řipraví Jit řenka a Radka), Krizové situace  (Rolf), Hledání 
informací  (Jezevec), Řešení konkrétního problému  (Vašek), Pozornost, všímavost  (Jack, 
Jezevec pošle provedení z minulého ro čníku), Stan  (Sta ňa). 
  Modul Brány  - stanovišt ě v rámci závodu, (každý člen družstva min. 2 brány, každou 
bránu poze 1x, časový limit). Po čítat s jednoduchým vyhodnocováním (možná ú čast více 
sout ěžících na jednom úkolu). Za číná se úkolem Schopnost rádce řídit družinu  (rozd ělení 
úkol ů, pr ůbeh pln ění). Manuální zru čnost  (p řipraví Sta ňa), Fyzická zdatnost  (Sta ňa), 
Logické myšlení  (Studénka, Jezevec), Znalost p řírodnin  (Jack), Znalost dopravních zna ček  
(Studénka), Obsluha technického za řízení dle návodu  (Studénka), Všeobecné znalosti  
(Lojzek, poslat pro inspiraci minulé provedení), Uzlování  (neur čeno)  
 U modulu brány po čítat s úkolem splnitelným do 10 minut tak, aby stih l každý plnit 
za 20 minut alespo ň 2 úkoly. 



  Modul Přežití  – Rozdělání ohn ě + Ruksak  (p řipraví Rolf), Orientace  (Jezevec – minule 
nebyla použita, oprášit)Rozd ělání ohn ě + Ruksak (p řipraví Rolf), Orientace (Jezevec – 
minule nebyla použita, oprášit) 

- Svojsík ův závod - okres  
- So 18.5. P ředběžné p řihlášky: po čet hlídek a sout ěžících zaslat Kolumbovi a Bohušovi 
(do 28.3.) – zajistí Jezevec. P ředběžně – Albrechti čky 1+1, Studénka 2d (+1ch), Pet řvald 
+d. 
Oficiální p řihlášky  p řes SkautIS – do 7.4.  (Základní kolo, P říbor) 
http://www.skautskezavody.cz/PZavody.aspx?fldIdAkce =8 
Přihlášky byly z časových d ůvod ů založeny (A 1+1, St 2+1, Pet 1), dají se editovat 
(uvedené kontakty: Myšáci (Albr CH) – Sta ňa, Berušky (Albr D) – Rosa, Pirátky (Stud D1) 
– Šmudla, Lentilky (Stud D2) – Myška, Orlíci (Stud CH)- Jezevec, NoName (Pet řv D) - 
Vašek. Po termínu pravd ěpodobn ě nep ůjdou další p řihlášky založit, editovat a zrušit ba 
to jít m ělo (podle návodu). 
Odkaz na seznam družin na webu najdete na 
http://www.skautskezavody.cz/PKontrolaDruzin.aspx?f ldIdAkce=157  
nebo si vyguglujte Skautskezavody.cz, tam P řehled kol, vybrat Moravskoslezské krajské 
kolo , tam Postupové závody  (vpravo), pak Základní kolo  (okres NJ), tam Podrobnosti . 
Pro editaci hlídky je nutné se přihlásit  do SkautIS (nabídne b ěhem procesu)a zasahovat 
do p řihlášek m ůže od správce oddílu nahoru. 
 
    3) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková bude ve st ředu 10.4.2013  v 19:00 v Albrechti čkách (platí pro 
dosavadní i pro nov ě zvolenou SRJ – pokud sn ěm nestanoví jinak) .  

 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 13.3.2013        Zapsal:  Vít Friml 
 


