
 Zápis 13 - 05 z 207. rady střediska Albrechtičky ze dne 24.5.2013 
Přítomni: Burčková Kateřina Členové SRJ: Demel Mojmír, Moravcová Veronika, Friml Vít 
Nepřítomni, omluveni : Moravec Václav člen SRK: Friml Jan 
Nepřítomni : členové SRJ - Hudečková Radka, Myška Stanislav VO, ZVO: Myška Milan, Huvarová Veronika, 

Kotlárová Anna, Frimlová Lenka Členové SRK: Vašica Alois, Dostál Petr 
 
Program: ..........1) Zprávy z okresu 
.........................2) Střediskové záležitosti 
.........................3) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 
- St řediskové sn ěmy – již prob ěhly: Odry, Albrechti čky, Nový Ji čín, Kop řivnice. P říbor 
má termín 20.9., Štramverk neuvedl. V ůdcové st ředisek 01 a 04 z ůstávají, zástupci noví – 
NJ – Bohumil Sege ťa, Kop řivnice – Tomáš Chovanec. 
- Informace z KRJ  – trvá kauza Fabík; Výstup na Ivan čenu 20.4.; projekt Ivan čena 
- Hospoda ření  – dotace z rozpo čtu MSK nebyla p řiznána. Je podána žádost na NF Kousek po 
kousku, výsledek zatím neznám, sloužila by k částe čné úhrad ě kvalifika čních náklad ů. 
- Výchova  – ČK a ČZ dále platí podle plánu (11.-13.10. kurz, 1.-3.11.  zkoušky). 
Přihlášky zájemc ů p římo na adresu VZ ORJ. Nefunguje okresní web – proza tím nelze 
přidávat články. Správce webu (Nudla) si s tím neví rady. 
Doškolovací kurz prob ěhl v P říbo ře, ú čast 33 frekventant ů. 
- Tábory 2013  – termín odevzdání hlášenek do SkautIS do 31.5. (z áložka „akce“, „tábory“ 
„bovž tábor“ a vyplnit povinné údaje)  
- Okresní kolo SZ  prov ěhne v P říbo ře 18.5., registrace p řes SkautIS, zahájení v 8:00. 
Krajské kolo se uskute ční 1. – 2. 6. v Zálužném – Mok řinkách u Jánských Koupelí. 
Velitelem závodu je br. Hogan: janpisala@centrum.cz . 
Další podrobnosti je možno nalézt v zápise 3/2013 n a webu ORJ v menu „ Dokumenty “ 
 

    2) St ředisové záležitosti 
- Sněm 2013  

- Zápis sn ěmu potvrzen ORJ, Jezevec zajistí publikaci do Skaut IS. Dekrety na funkce 
předány okresní radou. Funkce p ředány. 

- Svojsík ův závod - okres  
- ú čast 5 hlídek (Svišti a Berušky – Albrechti čky, Pirátky, Lentilky a Orlíci – 
Studénka, Pet řvald hlídku nepostavil.) Do krajského kola postupuj í Pirátky , Studénka. 
Odezvy ú častník ů dobré, časov ě a výsledky trochu pokulhávalo, ale v celku bez pro blém ů. 
Modul Brány – nep řiměřená časová náro čnost – jak s ohledem na body, tak na úrove ň úkol ů. 
Oficiální výsledky na webu úst ředí , komentá ře na oddílovém webu .  

- Tábory 2013  
- tábo řišt ě je dohodnuté, b ěhem června ješt ě jedna výprava na „p řípravu“ (sb ěr plast ů 
atd). Termíny: 
29.6. stavba  (náklad. auto na 8:30 v Albrechti čkách), tábory zahajují rodiny (vedoucí 
Peťa Langer), p ředpokládaný po čet stan ů 22. Doprava rodin po vlastní ose. 
6.7.-13.7. Rove ři  – doprava tam vlakem, doprava zp ět autobusem (st řídání Studénka) 
13.7.-27.7. Studénka  – autobus na 14:00  (návrt cca 16:00) 
27.7.-7.8. Pet řvald  -  odjezd autobusu ve 13:00  z Pet řvaldu (návrat cca 15:00, Studénka) 
7.8.-17.8. Albrechti čky - (nepotvrzeno), doprava zatím neobjednána. 
Bourání 17.8. , pokud se neuskute ční tábor Albrechti čky, tak 10.8. (So) , do té doby 
stráž. 

- Ostatní  
- na ú čet p řišla dotace na provoz (ca 200 K č na dít ě, 100 na dosp ělého). Dotace m ěsta 
Studénka zatím bez odezvy, Jezevec zjistí situaci. 
- Krajské kolo SZ řešit jako KA 
- Rozdělení činností st řediskové rady  kv ůli nízké ú časti neprob ěhlo , zápisy prozatím 
přebírá Jezevec. Emailový adresá ř st řediska doplnil Rolf (Milana M.). 
  
 
    3) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková stanovena na Pá 14.6.2013  v 19:00 v Albrechti čkách (up řesn ění 
tábor ů a další) .  

 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 24.5.2013        Zapsal:  Vít Friml 
 

friml
Textový rámeček
ve 20:00




