
 

Zápis 17/09  
15.11.2017 

249. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ORJ  
· Členské příspěvky: pro kraj bude ve stejné výši jako loni (30,-), pro ústředí je zvýšen o 15 Kč (220,-) 
· Zdravotnický kurz: termíny 23. – 25. 3. 2018 (25. 3. proběhne jednodenní doškolovací - pro držitele ZZA ne 

staršího, než 6 let) a 6. – 8. 4. 2018, oba v Kopřivnici, cena: ZZA – 2 000 Kč/osoba, DZK – 800 Kč/osoba, 
minimální počet účastníků 15 (max 25) 

· Okresní kolo ZVaS: bude pořádáno střediskem Příbor, 5. 5. 2018, v Klokočově 
· Hradní Rádcovský Kurz: 10.-12.11.2017 proběhl ve Štramberku první víkend, 24.-26.11.2017 proběhne druhý v 

Kopřivnici 
· ČK Mraveniště: termíny: 9. – 11. 2. 2018 (Kopřivnice), 9. – 11. 3. 2018 (Příbor), 13. – 15. 4. 2018 (Kopřivnice); 

přihlašování spuštěno na mraveniste.skauting.cz , kapacita kurzu je 25 osob, došlo ke zvýšení účastnických 
poplatků na 400 Kč (členové okresu) a 600 Kč (přespolní), KURZ JE UŽ OBSAZENÝ 

2. Doplnění kvalifikace 
· Je vhodné doplnit si ve svých oddílech kvalifikace, aby nebyly vedoucí pozice obsazeny lidmi, kteří v 

oddíle reálně nefungují a aby nemusely být udělovány výjimky. Níže najdete informace o vzdělávacích 
kurzech pro rok 2018: 

Čekatelské lesní kurzy: 

· Velká Morava: Jarní víkend (4.–6. 5. 2018), Letní běh (9.–18. 8. 2018) – Nová Ves u Oslavan, Závěrečný 
víkend (19.–21. 10. 2018) – Modrá; přihlašování: 21. 11. 2017, 20.00, web: https://velkamorava.skauting.cz/clk/ 

· Jesenická lesní škola: zahajovací víkend: 25. – 27. května 2018 (Olomoucký kraj), táborová část: 17. – 26. 
srpna 2018 (Olšanské hory, okr. Šumperk), zkouškový víkend: 5. – 7. října 2018 (Kunčice u Starého Města pod 
Sněžníkem); přihlašování: 1. 1. 2018, web: http://jels.skauting.cz/index.php/text/kategorie/info-jeclk 

· Stříbrná řeka: jarní víkend (13. 4. - 15. 4.), letní běh (31. 7. - 12. 8.); přihlašování do 31. 1. 2018, web: 
http://www.stribrnareka.cz/clk-cekatelsky-lesni-kurz/  

Vůdcovské lesní kurzy: 

· Gemini - Castor: 23. – 25. 3. 2018 První víkend v SCV v Pardubicích, 27.4. – 1. 5. 2018 Druhý víkend v 
Kaprálově mlýně u Brna, 3. – 7. 8. 2018 Předakce, 8. – 19. 8. 2018 Léto v Orlovské hájovně – kolébce českého 
skautingu, přihlašování do 28. 2. 2018, web: http://verejnost.gewiki.cz/vlk-castor/ 

· Velká Morava: Jarní víkend (13.–15. 4. 2018), Letní běh (9.–18. 8. 2017) – Nová Ves u Oslavan, Zkouškový 
víkend (21.–23. 9. 2018) – Vracov, Závěrečný víkend (19.–21. 10. 2018) – Modrá, přihlašování: 21. 11. 2018, 
20.00, web: https://velkamorava.skauting.cz/vlk/ 

· Stříbrná řeka: jarní víkend (13. 4. - 15. 4.), letní běh (31. 7. - 12. 8.), podzimní zkoušky (5. 10. - 7. 10.), 
přihlašování do 28. 2. 2018, web: http://www.stribrnareka.cz/vlk-vudcovsky-lesni-kurz/ 

· Ursus: Jarní víkend: 6. – 8. 4. 2018 Osinalice, Letní běh: 10. – 19. 8. 2018, Podzimní víkend: 21. – 23. 9. 2017 
Tortuga, Nymburk, přihlašování: 4. 1. 2018, 20.00, web: http://www.ursus.skauting.cz/ursus-2017/ 

· Lyra: 16. – 26. 8. 2018 hlavní běh – Věžnice, 18. – 21. 10. 2018 1. víkend – Hraběšice, 16. – 18. 11. 2018 2. 
víkend (vůdcovské zkoušky) – Severní Hvězda, přihlašování: do 31. 3. 2018, web: 
http://lyra.skauting.cz/pro-zajemkyne  

Databáze kurzů: 
http://kurzy.skauting.cz/cekatelske-kurzy/ 
http://kurzy.skauting.cz/vudcovske-kurzy/  

 

Potenciální účastníci: 

· Čekatelský kurz: 
· Studénka: Pomtiš, Víla, Delfi 
· Petřvald: Barča, Kristýna 

· Vůdcovský kurz: 
· Studénka: Pegas 
· Petřvald: Kuba, Kája 
· Albrechtičky: Tony, Kori 
· Bravantice: Maruška 
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3. Organizační záležitosti 

Plán akcí na rok 2018: 
· Skautský ples: 20.1. 
· Deskohraní: únor (organizátor Petřvald) 
· Ivančena: 21.4. 
· ZVaS (střediskové kolo): 1.5. 
· Retrosvojsíkáč: červen 
· Šifrovačka: září (organizátor Studénka) 

 
· Odkaz na střediskový Google kalendář (pro zájemce): k přidání do vlastního kalendáře / ke zobrazení  

 

Tábory: 
· Předběžný návrh termínů: 
· 7.7. - Stavění 
· 8.7.-21.7. - Studénka 
· 21.7.-1.8. - Albrechtičky 
· 1.8.-11.8. - Petřvald 
· 11.8.-18.8 - Bravantice 
· 18.8.-25.8. - R&R 
· 25.8. - Bourání 

 
· Všechny “skutečností táborů” byly ke dnešnímu dni odevzdány. 
· Středisková rada odsouhlasila příspěvek střediska na “Roverský tábor 2017” ve výši 2 404,-. 

 

Provozní dotace zpracovány a odeslány: 
· Albrechtičky: zbývá utratit 2 500,- z obecní dotace (je v řešení) 
· Studénka: 5 000,- (v řešení, do konce listopadu bude vyřešeno) 
· Obecně ještě možno utratit 8 000.- (10 000,- z provozních dotací, pokud by byla poptávka po něčem) 

 

Registrace: 
· 15.1. musí být ve SkautISu uzavřeny! 
· Poplatek: minimálně 330,- (bez časopisu 290,-) 

· 260,- ústředí (z toho 40,- časopis) 
· 30,- kraj 
· 25,- okres 
· 15,- středisko 

Betlémské světlo: 17.12. v 9.03: příjezd do Studénky 

Evidence majetku:  
· bude rozeslán soupis evidence majetku, každý vedoucí oddílu si jej přečte a dá podnět k odepsání toho, co už 

jeho oddíl nevlastní 
 

4. Závěr 
· Termín příští rady: čtvrtek 14.12.2017, 19.15, Albrechtičky 
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5. 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 oml 

Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ oml 

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 ✔ 
Marie Kudlová Prezident ZVO Bra oml 
Hana Burdová Riki Host ✔ 

Kamila Huvarová Kori Host ✔ 

Vojta Demel Vojtek Host ✔ 

Tonda Demel Tony Host ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
15.11.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


