
 Zápis 13 - 04 z 206. rady střediska Albrechtičky ze dne 20.4.2013 
Přítomni: Burčková Kateřina, Moravec Václav 
Členové SRJ: Moravcová Veronika, Friml Vít, Myška Stanislav Členové SRK: Vašica Alois 
Odstupující SRJ: Myšková Irena, Kalocsányiová Jana 
VO, ZVO: Myška Milan, Huvarová Veronika, Kotlárová Anna  
Nepřítomni, omluveni : členové SRJ - Demel Mojmír 
Nepřítomni : členové SRJ - Hudečková Radka Členové SRK: Friml Jan, Dostál Petr VO,ZVO: Frimlová 

Lenka 
 
Program: ..........1) Sněm – předávání funkcí, odvolání a jmenování funkcionářů oddílů Albrechtičky 
.........................2) Střediskové záležitosti 
.........................3) Závěr 
 
    1) Sn ěm – p ředání funkcí a personální zm ěny u odd. Albrechti čky 
- Oslava 60  – Stanislav Myška – Tichý Mokasín – členové odd. Albrechti čky mu uspo řádali 
hru k oslav ě, záv ěrem získal dort ve tvaru mokasínu.  
- P ředání funkcí  – na základ ě výsledk ů voleb řádného sn ěmu provede do 1 m ěsíce Václav 
Moravec  (odstupující v ůdce st řediska) p ředání funkce Kate řin ě Bur čkové (zvolená v ůdkyn ě 
st ř.) tj. do 5.5.2013. Razítka z ůstanou rozd ělena na oddíly takto: Pet řvald  – Václav 
Moravec (ZVS), Albrechti čky  – Stanislav Myška (ZVO), Studénka  – Vít Friml (hospodá ř 
st řediska). Razítko pro v ůdce st řediska (bude vyrobeno dodate čně) – Kate řina Bur čková 
(VS). 
Formální záležitosti:  formální dokumentaci k p ředání zajistí VS a ZVS, originály dvojmo 
(jeden uložen u odstupujícího, druhý u nastupujícíh o činovníka). Potvrzení dokumentace 
od ORJ zajistí na nejbližší okresní rad ě Jezevec, kopie dokumentace nahraje na SkautIS, 
originály budou uloženy u nové VS. Sou časn ě na rad ě vyžádá pov ěřovací formulá ře 
k vykonávání funkce VS. 
Následné zm ěny budou řešeny dodate čně na p říštích radách SRJ. 
- Personální zm ěny u oddíl ů Albrechti čky  
Oddíl 701 – 1. chlapecký Albrechti čky  – VS odvolala  z funkce VO Stanislava Myšku , 
kterého zárove ň jmenovala  do funkce ZVO. Sou časn ě odvolala  z funkce ZVO Radima Čegana  
(d ůvod – nemožnost vykonávat funkci, bydlišt ě mimo Albrechti čky). Do funkce VO jmenovala  
Milana Myšku . 
Oddíl 703 – 1. dív čí Albrechti čky  – VS odvolala  z funkce VO Janu Kalocsányiovou , a ZVO 
Irenu Myškovou. Na jejich místa jmenovala:  Veroniku Huvarovou  – Agi jako VO, Annu 
Kotlárovou  – Kendy jako ZVO. 
 

    2) St ředisové záležitosti 
- Svojsík ův závod - st ředisko  

- rozpracovali Sta ňa a Rolf - termín 4.5. 
- vedoucí závodu ani rozhod čí nebyl stanoven, provádí Sta ňa, stanovišt ě Start p řipravuje 
Jezevec. 
- začátek závodu  domluven na 9:30 , sraz tedy v 9:00  u kluboven (hlavn ě rozhod čí!! – 
disciplíny zatím nebyly jmenovit ě obsazeny) 
  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  P řežití – Rozd ělání ohn ě + Ruksak (p řipraví Rolf),  Orientace (Jezevec – minule 
nebyla použita, oprášit – v obráceném sm ěru) 
 
Mapa stanoviš ť v p říloze zápisu, neší řit .  
 

- Svojsík ův závod - okres  
- se ne řešil, za p řihlášené družiny zodpovídají osoby s uvedenými kont akty (úprava člen ů 
hlídky. http://www.skautskezavody.cz/PZavody.aspx?fldIdAkce =8: 
701 – chl. Albrechti čky – Myšáci ( tichy.mokasin@seznam.cz  )   
702 – chl. Studénka – Orlíci ( vita.fr@email.cz  ) 
703 – d. Albrechti čky – Berušky  ( jana@spo.cz  ) 



704 – d. Studénka – Pirátky  ( matteska@gmail.com  )  
      d. Studénka – Lentilky  ( kacab@email.cz  ) 
705 – Pet řvald – Noname ( vaclav.moravec@gmail.com  ) 
  
 
    3) Záv ěr 
Jezevec: Nebylo provedeno rozd ělení funkcí st řediskové rady – provést co nejd říve, 
vyjasnit vztahy pro činnost rady. 
Pověřit člena rady, aby dal dohromady kontakty nov ě zvolené SRJ, v četn ě jmenovaných 
funkcí. 
 
Příští řádná st ředisková bude v pátek 24.5.2013  ve 20:00 v Albrechti čkách .  

 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 19.4.2013        Zapsal:  Vít Friml 
 




