
 Zápis 14 - 03 z 215. rady střediska Albrechtičky ze dne 12.3.2014 
Přítomni: Moravec Václav 
Členové SRJ: Demel Mojmír, Friml Vít, Myška Stanislav člen SRK:  
VO, ZVO: - - - 
Hosté: - - - 
Nepřítomni, omluveni : Burčková Kateřina, Kotlárová Anna, členové SRJ: - - -, VO,ZVO: - - -, členové SRK: - - - 
Nepřítomni : členové SRJ - Hudečková Radka, Moravcová Veronika, VO,ZVO: Frimlová Lenka, Myška Milan

 členové SRK: Vašica Alois, Dostál Petr, Friml Jan  
 
Program: .......... 1) Zprávy z okresu  
 ......................... 2) Střediskové záležitosti 
 ......................... 3) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 

- Informace z ORJ  
- Registrace  2014 – pouze Albrechti čky v po řádku, ostatní formální problémy (nap ř. 
nezrušené členství pro nezaplacení registrace, nespn ěné kritérium na v ůdce oddíl ů atd.) 
- projekt Ivan čena : - apel na poskytnutí materiál ů, p říp. nápady na výrobky, které by se 
daly psodávat v e-shopu Ivan čeny (Kolumbovi) 
- Plesy Kop řivnice, Odry, NJ – řešili poplatky OSA . V Kop řivnici prý byli i hasi či – 
požární zabezpe čení akce. Obecn ě o poplatcích za hudební produkci: OSA (p ři živé hudb ě), 
a Intergram  (reprodukovaná hudba) – nahlašuje se p řed akcí, p řijde vým ěr a faktura. 
Existují ale i jiné „organizace“, které si nárokují  poplatky za hudbu a nejsou 
protizákonné. Je to džungle, objevuje se stále již objevené, pouze po řadatelé nejsou 
poučeni, nebo (spíše) tyto parazitní organizace ignoruj í. 
- Zdravotní kurz  – první část prob ěhne tento týden (14.-16.3.) ve Vanaivanu 
    2) St řediskové záležitosti 
- Registrace  – oddíl ů ukon čena, Pet řvald (jako poslední) p ředal hotovost do st řediskové 
pokladny. Ne všichni členové však mají skute čně zaplaceno (p ředevším Albrechti čky) – 
zatím hrazeno z prost ředk ů „výb ěr čích“ – což není v po řádku. 
- Dotace od obcí  – žádosti podali: Studénka a Pet řvald. Albrechti čky zatím nepodaly nic. 
Info: klubovny Albrechti čky mají vlastní elektrom ěr, elekt řina se bude platit podle 
odečtu. V klubovnách je zabudováno za řízení, které dálkov ě omezuje max. teplotu a 
ukazuje aktuální telotu starostovi  
- Polní kuchy ň – akce Kulový blesk je ze strany Stan ě p řipravena, ze strany Kida také, 
termín je zatím neur čen, s ohledem na obsazení termín ů vypadá realizace na týden 24.-
28.3. (musí se ve všední den, aby se dala nová kuch yň dovézt a stará hned odvézt do 
sběru. Nutni 4 chlapi (Kid, Jezevec, Sta ňa? +1) – up řesníme / seženeme jak Kid dá 
konkrétní datum (musí zajistit traktor).  
- ZvaS st ředisko  – neprojednalo se, zatím nikdo ne řeší (asi nebude??). Termín byl 
naplánován na 3.5. (So) – pokud budeme po řádat, musí se detaily do řešit na dubnové rad ě 
(zatím nebyl nikdo oficiáln ě ni čím pov ěřen, samo se to neud ělá, p řítomní navrhli Sta ňu, 
ať ud ělá p ředběžnou p řípravu, materiály a pravidla zajistí a pošle Jezeve c)  
- Akce k za řazení do plánu  – Kendy požádala o dopln ění akce pro S a V do Krnova, termín 
22.-23.3., náklady cca 2000,- K č, požadavek na částku ze st řediska dle rozpo čtu 800,- 
Kč. P řipomínky žádné, akce za řazena do plánu KA. 
- Tábo řišt ě 2014  – p řítomnými členy rady bylo odsouhlaseno zamluvit Radíkov. Myška  ješt ě 
zpracovává možné alternativy (byla o víkendu na hle dání tábo řišt ě, zatím nemá nic 
jasného nebo projednaného, ostatní ml čí). 
Záležitost otev řena??? Nep řítomní členové rady žádné stanovisko k táboru ani tábo řišti nezaujali.  
 
    3) Záv ěr 
Bohužel - návšt ěvnost st řediskové rady klesá. Stálo by za zamyšlení, jestli by se s tím 
nedalo n ěco ud ělat. 
Příští řádná st ředisková rada je s ohledem na ČZ (11.-13.4.), Velikonoce (Velký pátek 
18.4.) a ZvaS (3.5.) schválena na čt 10.4.2014  v 19:00 v Albrechti čkách. 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 12.3.2014        Zapsal:  Vít Friml 

Změna termínu střediskové rady (z důvodu, pohřbu a svátků) - původní termín čt. 10.4. se ruší, nový termín se 
přesouvá na středu 16.4. v 19:00. Rada bude rozšížená - kvůli úkolům na ZVaS - středisko.  7.4.2014
   


