
 

Zápis 17/04  
12.4.2017 

244. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ORJ 

a. Valný sněm 
- Největší emoce vzbuzovalo nové logo Junáka. Přijato usnesení, které doporučovalo Náčelnictvu přepracovat 

jeho podobu, používání textu (bez textu, i s textem). 
- Náčelník i náčelní zůstali stejní - Číča, Evička. 
- Nové odborky: https://odborky.skaut.cz/ 
- Nové stezky (mohou se hlásit družiny pro pilotní testování). 
- Od příštího funkčního období povinné vzdělávání pro vedoucí středisek, tzv. střediskové minimum. 

b. Dotace 
- Zažádali jsme o dotaci MSK na roverské akce, konkrétně na roverský tábor (5000 Kč) a RetroSvojsíkáč 

(1000 Kč). 

2. Tábory 
- Dle průzkumu na místě bývalá tábořiště v Nedašově nepřipadají v úvahu. 
- Zůstávají k řešení tři lokality v okolí Nedašova, čekáme na vyjádření majitelů pozemků - p. Holba (Singulární 

společnost Nedašov - Salaš), další možnost je louka p. Kolínka nebo p. Kozubíka. - zajišťuje Jezevec 
- Mapa lokalit: https://mapy.cz/s/1yC76  

3. Organizační záležitosti 

a. Svojsíkův závod 
- Aktuálně přihlášeno: 14 družin (91 dětí), přihlašujte družiny ze svých oddílů do 21.4.! 

https://zavody.skaut.cz/?_fid=0u72  
- Každý oddíl dodá lidi na stanoviště, vedoucí oddílů dají vědět do 23.4. Šárce! Předem (mailem) dostanou 

přidělené stanoviště s popisem a všemi potřebnými rekvizitami 
- Symbolický rámec závodu: Malý princ 
- Obsah závodu: 

- Modul Závod: Šárka, Tichý Mokasín - 8 disciplín, postupný start v intervalu 10 minut 
- Modul Před závodem: Riki, Šíp, Amazonka - představení družiny, test znalosti pravidel 
- Modul Zpětná vazba: Šárka 

- Ozvučení areálu - Jirka Olbrecht je ochotný půjčit výbavu (mikrofon, bedny) zodpovědné osobě, která zajistí 
dopravu a zprovoznění, hlaste se Šárce (jinak bude třeba zajistit megafon) 

- Je domluveno parkování na pozemku obce 
- V případě deštivého počasí je zajištěn katolický dům 
- 22.4. bude rozeslán úvodní mail (zadání modulu Před závodem, dotazník na dopravu, mapa trasy z 

vlakového nádraží, předběžný harmonogram, informace o stravování, výše účastnického poplatku) - zajistí 
Šárka, Šíp  

- Výše účastnického poplatku bude stanovena na základě předběžného rozpočtu (cca 160 Kč/hlídku) 
- Občerstvení pro závodníky (čaj, párek, chleba, zelí, kečup, hořčice) - vaření a výdej zajistí Teta Jana 
- Příprava a výdej jídla bude probíhat v garáži v areálu čp. 53 - užívání garáže zajistí Mokasín 
- Občerstvení pro rozhodčí na stanovištích (formu dořešíme) - zajistí Jezevec 
- Ceny pro závodníky - zajistí Pegas, Šíp, Šárka 
- Grafika (diplomy, placky, zadání modulu Před závodem, laminace pravidel) - zajistí Šíp, Riki, Šárka 
- Předběžný harmonogram:  

- 7.00 otevření areálu 
- 7.15 registrace 
- 8.15 zahajovací nástup 
- 8.30 start modulu Závod + Zpětná vazba  
- Další časy jsou orientační podle počtu přihlášených hlídek 
- V průběhu dne bude probíhat představení modulu Před závodem 
- 17.05 konec modulu Závod + Zpětná vazba 
- 17.30 vyhlášení vítězů 
- 18.00 konec závodu (podle počtu přihlášených hlídek) 

4. Závěr 
Termín příští rady: středa 10.5.2017, 19.00, Albrechtičky  

https://zavody.skaut.cz/?_fid=0u72
https://mapy.cz/s/1yC76
https://odborky.skaut.cz/


5. Přítomnost:  
Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 

Šárka Vosáhlová Šárka VS ✔ 

Jan Friml Šíp ZVS ✔ 

Alois Vašica Lojzek Předseda RK oml 

Jakub Šindelka Šindys Člen RK ✘ 

Monika Olbrechtová Pegas Člen RK ✔ 

Stanislav Myška Tichý Mokasín Člen SRJ/ZVO Cho Alb ✔ 

Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ ✔ 

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 oml 
Marie Kudlová Prezident ZVO Bra ✘ 
Vojtěch Demel Vojtek Host ✔ 

Hana Ballaschová Riki Host ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
12.4.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


