
 

Zápis 17/06  
7.6.2017 

246. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ORJ  
· KRJ vede diskusi ohledně uložení finančních prostředků z rezervního fondu kraje a jeho účelu a možnostech 

čerpání ze strany OJ v kraji. Panuje shoda rezervní fond zachovat. KRJ vyzvala okresy, aby se zamyslely a 
poslaly podněty k možnému rozšíření účelu využití fondu 

· Možností může být vyčlenění části finančních prostředků a pravidelné vyhlašování dotačních programů na 
podporu různorodých aktivit (vzdělávání, rádcovské kurzy, opravy kluboven, podpora zakládání nových oddílů, 
nábory nováčků, pořízení táborového vybavení apod.) → poslední stanovisko je zachovat rezervní fond 

· Došlo k rozdělení dotací MŠMT na provoz, okres získal cca o 30 tis. Kč více, než v roce 2016 
· ČK Mraveniště: dohodnuto pokračování v kurzu s některými obměnami, hledají se lidi do týmu (zázemí, 

doprovodný program) i nová náplň doprovodných aktivit kurzu  
· HRK: podzim 2017 
· Zdravotnický kurz: propagace plánována na podzim 2017, průběh na jaře 2018 

2. Zprávy ze střediska 

Proběhlé akce: 
Krajské kolo Svojsíkova závodu  

· Účast Knoflíků ze Studénky (12. místo/16) 
· Díky oddílům, že vyslali své členy jako pomocníky na stanoviště 
· Pochvala od hlídek z okresu - více se jim líbilo téma Malý princ a jeho zakomponování do celého závodu 

Plánované akce:  
Rádcovský kurz 

· 13.-15.10. na Skautském centru Vinice v Pardubicích 
· V rámci vůdcovské zkoušky, pro skauty a skautky z různých konců republiky 
· Eventuální zájemce hlaste Šípovi do 30. června 

3. Zprávy z oddílů 

Studénka 
· Na konec srpna se plánují oslavy 25 let založení Junáka ve Studénce 
· 27.5. proběhl Den dětí - akce města, kde jsme zajišťovali doprovodný program 

Petřvald 
· Účast v průvodu na oslavách 750 let obce 

4. Organizační záležitosti 

Tábory 
· Hlášenky byly odevzdány v termínu 
· Rada schválila všechny odevzdané hlášenky k datu 1.6. 2017 
· Dřevo na vázané stavby: je možné 
· Voda: studánka 
· Sraz na stavbu tábora: 1.7. v 8.00 v Albrechtičkách u klubovny (příjezd kamionu), příprava už od 7.00 (kdo 

může) 
· Nájem se platí z účtu (zaplatí Šárka) 
· Podepsání smlouvy je podmíněno řešením odpadového hospodářství tábora (Jezevec jedná s obcí) 
· Bude třeba impregnovat stany - pravděpodobně v průběhu R+R tábora 

5. Závěr 
· Termín příští rady: středa 13.9.2017, 19.00, Albrechtičky  



6. Přítomnost 
Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 

Šárka Vosáhlová Šárka VS ✔ 

Jan Friml Šíp ZVS ✔ 

Alois Vašica Lojzek Předseda RK ✔ 

Jakub Šindelka Šindys Člen RK ✘ 

Monika Olbrechtová Pegas Člen RK oml 

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 ✘ 

Václav Moravec Václav VO Pe oml 
Marie Kudlová Prezident ZVO Bra oml 
Kristýna Šindelková Kiki Host ✔ 

Hana Burdová Riki Host ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
7.6.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


