
 Zápis 13 - 07 z 209. rady střediska Albrechtičky ze dne 20.9.2013 
Přítomni: Burčková Kateřina,  
Členové SRJ: Moravcová Veronika, Demel Mojmír, Friml Vít 
VO, ZVO: Myška Milan, Frimlová Lenka 
členové SRK: Friml Jan 
Hosté: Vosáhlová Šárka, Londinová Iva, Olbrechtová Monika  
Nepřítomni, omluveni : Moravec Václav, člen SRJ - Myška Stanislav, VO,ZVO: Kotlárová Anna  
Nepřítomni : člen SRJ - Hudečková Radka, členové SRK: Dostál Petr, Vašica Alois VO,ZVO: Huvarová Veronika 

 
Program: ..........1) Zprávy z okresu 
.........................2) Střediskové záležitosti 
.........................3) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 
- Výše odvodu registr. poplatku  pro okres na rok 2014 na 25,- K č na člena 
- Provozí dotace - nadstavba  po vy řešení nejasností byla nadstavba rozd ělena a rozeslána 
st ředisk ům. Pro Albrechti čky to znamná proinvestovat krom ě provozních dotací 
předpokládaných (cca 25 000) ješt ě dalších cca 10 000. Projednat na st ředisku. 
- Vyúčtování provozních dotací 2013  – seminá ř se nebude po řádat, nejsou zájemci. Termín 
vyú čtování dotací okresu: do 15.11.2013. 
- Tábory  okresu bez problém ů, vyú čtování a skute čnost zadat do 15.11. do SkautIS 
- Čekatelský kurz  – plánovaný termín 11.-13.10. a 1.-3.11. se konat NEBUDE. Bude 
přesunut na jarní termín (21.-23.3. a 11.-13.4.2014) z d ůvodu nedosažení minimálního 
počtu zájemc ů (pro info: ke 20.9. stav 5, ke 21.9. stav 12 – z t oho 1 mladší, ke 22.9. 
stav 14 + 1 dotaz zda je ješt ě místo. 
- Zdravotní kurz 2014  (úplný) – plánovaný termín únor/b řezen 2014, do 30.9. nahlásit 
počet zájemc ů ze st ředisek. Poplatek cca 800,- K č, v p řípad ě registrovaného člena st ř. 
Albrechti čky 50% p řisp ěje st ředisko. 
- Sn ěmy – 22.6.2013 sn ěm st ř. Štramberk  (v ůdce Ješt ěrka, zást. Markéta Kvitová), sn ěm 
st ř. P říbor – prob ěhne 27.9. 
-  Okresní sn ěm – 9.11.2013 v P říbo ře. Kandidátní komise: p ředsedkyn ě – ses. Smuty, 
členové – br. Ješt ěrka, Bobeš, Moja, Hopity. Další podrobnosti v zápis u z ORJ 4/2013 
(okresní web, složka Dokumenty) 
 
    2) St ředisové záležitosti 
- Tábory  
- oddíly odevzdaly p řehledy prezence. Pet řvald p ředal hospodá řskou dokumentaci tábora. 
Albrechi čky dokumentaci dokon čují, p ředají p ři nejbližší p říležitosti. P řehledy nklad ů 
st řediska na tábory byly oddíl ům rozeslány. 
St ředisko provede kontrolu hospoda ření tábor ů a uzav ře je k za ůčtování do st řediskového 
hospoda ření. 
- Hospoda ření  
- Byly p ředány ú četní dokumentace rok ů 2011 a 12 k provedení okresní revize. 
- St ředisku byly p ředány ú četní doklady a vyú čtování dvou KA (Pet řvald). Proplacení 
doklad ů bude provedeno v nejbližším termínu. 
- Dotace provoz – vyšší dotace do čerpat, návrh na investice -> táborová základna. 
Prozatím se po čítá s náklady cca 15000 (klubovny Albrechti čky) a 8000 (klubovny 
Studénka) + otop Studénka. 
- Táborová základna  
- Stav táborové zkladny: nutno najít výrobce stanových kolík ů pro hangár (cca 1 m, 6 cm 
pr ůměr, kování na špici, nákružek pro zatloukání. Dále j e t řeba opravit min. polovinu 
potah ů lehátek , m ůže být dodavatelsky! Pokud n ěkdo najde dodavatele pro tyto ú čely 
ohlásit Jezevcovi. 
- Čekatelky 2013  
- S ohledem na po čet p řihlášek (5) se v podzimním termínu konat nebudou. T ermín p řesunut 
na jaro, kurz 21.-23.3., zkoušky 11.-13.4. Namísto uvoln ěného termínu zkusí st ředisko 
pro svoje rádce uspo řádat Rádcovský kurz  (termín 18.-19.(20.)10. Koncept navrhne Milan, 
úkoly se následn ě rozd ělí. Jednalo se o náplni kurzu – skautská praxe, zák lady vedení 
družiny. 
- Svatováclavský den  
- na p říprav ě pracují Albrechti čky. Program obvyklý (mše 9:00, závody 10:00). Trasu   
zázemí – Albrechti čky. Nezapomenout na ú častnické listy a diplomky. P ředáno 3000,- k č na 
ceny, po akci vyú čtovat. 
Rozhodčí budou pou čeni na míst ě. 
Podmínky ú časti: troj členná družstva, v ěkový sou čet max. 34 let. Mohou sout ěžit i 
družstva mimo sout ěž (p řekro čení v ěku, po čtu člen ů)- mimo sout ěž. 

 



 
- Plán akcí – dopln ění r. 2013  
- 28.9. Svatováclavský kros 
- 12.10.(So) – Piškotismus, Studénka 
- 18.-20.10 – Rádcovský kurz 
- 1.-3.11. – akce R&R 
- 9.11. (So) – okresní sn ěm 
- 5.12. ( Čt) – Mikuláš, Albrechti čky 
- 20.12 Váno ční oddílová sch ůzka (Studénka) 
- 26.12. – Koledy-Št ěpánská, Studénka 
 
 
    3 ) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková bude v pátek 11.10.2013  ve 20:00 v Albrechti čkách .  

 
 
 
 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 20.9.2013        Zapsal:  Vít Friml 
 


