
 Zápis 13 - 08 z 210. rady střediska Albrechtičky ze dne 11.10.2013 
Přítomni: Burčková Kateřina,  
Členové SRJ: Demel Mojmír, Friml Vít, Myška Stanislav, člen SRK: Vašica Alois 
VO, ZVO: Myška Milan 
Nepřítomni, omluveni : Moravec Václav, členové SRJ - Moravcová Veronika, VO,ZVO: Frimlová Lenka, Kotlárová 

Anna, členové SRK: Friml Jan 
Nepřítomni : členové SRJ - Hudečková Radka členové SRK: Dostál Petr VO,ZVO: Huvarová Veronika 

 
Program: ..........1) Střediskové záležitosti 
.........................2) Závěr 
 
    1) St ředisové záležitosti 

- Tábory 2013 - vyú čtování a opravy  
- dokumentace tábor ů p ředána, tábory zaú čtovány a p ředány do SkautIS. Formální 
dokumentace neuzav řena u: Albrechti čky  - doklady neobsahují náležitosti (podpisy), ru ční 
uzáv ěrka nesouhlasí s ú četním stavem. Hospodá ř st řediska dokumentaci p řipraví k dopln ění 
a p ředá Veronice Huvarové k do řešení. Termín - do 18.10.2013 
 V souvislosti s tábory konzultován problém kolík ů k hangáru  - Myška našla 
dodavatele 1 ks / 87,- K č. Byla pov ěřena objednat 50 ks, fakturu k proplacení zaslat 
Jezevcovi elektronicky. 
Dodate čně p ři vy řizování objednávky došlo k rozd ělení zásilky na 2 balíky, jedna doprava zdarma, 
druhá se bude platit - odsouhlaseno.  

- Provozní náklady - klubovny  
- nájmy a energie, pokusit se zajistit co nejd říve faktury na klubovny (Albrechti čky 
obec - Rolf, Studénka - ŘKFU Studénka - Jezevec). Pet řvald zatím nic, náklady za nájem 
budou až v p říštím roce. 

- Sv. Václav - KA a vyú čtování  
- ú čast 15 hlídek, pochvala po řadatel ům, vyú čtování neprovedeno, ú četní doklady 
poskytnuty v č. vrácení části zálohy. Vyú čtování provede hospodá ř st řediska.  

- Zdravotní kurz ORJ  
- stav - p řihlášeni 2 lidé, ORJ zvažuje, zda posunout termín p řihlášek, nebo kurz 
zrušit. Bude se řešit na okresním sn ěmu. 

- Rádcovský kurz 2013  
- p řipravil Willy jako jednodenní, v So. 19.10. v Albre chti čkách, zahájení - prezentace 
v 8:30, teorie (Milan), p říprava sch ůzky (2 týmy), ob ěd, realizace sch ůzek, ukon čení cca 
16:00. Program a nápl ň kurzu up řesní Milan mailem. Vybavení ú častník ů: jako na sch ůzku. 
Rozdělení úkol ů - seznamka + úvod: Jezevec, dozor b ěhem samost. činnosti - Amazonka, 
výpomoc - va ření Myška. Up řesn ění na kurzu. 
Dodate čně bylo up řesn ěno: Prob ěhne i aktivita va ření (není t řeba p řipravovat jídlo)  

- Klubovny Studénka  
- problém s panem fará řem, omezení pohybu a užívání, bude se řešit v So. 19.10. v 10:30 
na fa ře. Pr ůzkum dalších možných kluboven zatím nep říliš úsp ěšný (t řída ve staré škole - 
bez dlouhodob. pronájmu, starý zámek - nelze, nový zámek - d ělit se o klubovnu se 
zálesáky, Nová Horka - dostupná klubovna - suterén škola) 
V So se bude p řipomínkovat nový návrh smlouvy za F. ú řad.   

- Okresní sn ěm 
- Dle aktuálního stavu jsou delegáti na sn ěm uvedeni v p říloze k zápisu. Pokud 
nedostanou jiné instrukce, platí pro n ě pokyny uvedené na webu ORJ v odkazu Okresní sn ěm 
Junáka  (http://www.orjnj.skauting.cz/okresni-snem-junaka- 2013/), tj. 9.11. v 9:00 v 
Příbo ře.  
 
    2) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada bude v pátek 8.11.2013  ve 20:00 v Albrechti čkách, mimo 
jiné se dohodne zp ůsob dopravy na okresní sn ěm.  

 
 
 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 11.10.2013        Zapsal:  Vít Friml 
 



Zápis ORJ 

Zápis ze sn�mu

Z uvedeného plyne: 

Okresní sn�m z titulu funkce:  Kate�ina Bur�ková (v�dce st�ediska), Mojmír Demel
(p�edseda RK ORJ), Petr Dostál (�len RK ORJ), (Vít Friml (VZ ORJ)) 

Okresní sn�m – zvolení delegáti: 

1. Iva Londinová 
2. Michal Demel 
x. Stanislav Myška – nejede, svatba 

3. Jana Kalocsányiová 
4. Šárka Vosáhlová 
5. Jaroslav Kuncek 
6. Alois Vašica 
7. Radka Hude�ková 
8. Veronika Huvarová 
9. Pavla Burdová 
náhradník 1.: Hanka Ballaschová 
náhradník 2.: Nikola Šajtarová
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