
Zápis 14 - 07 ze 219. rady střediska Albrechtičky ze dne 19.9.2014 
Přítomni: Burčková Kateřina, Moravec Václav  
Členové SRJ: Demel Mojmír, Friml Vít, Myška Stanislav, člen SRK: - - - 
VO, ZVO: Myška Milan, Frimlová Lenka 
Hosté:  Šárka Vosáhlová  
Nepřítomni, omluveni :, členové SRJ: - - -, VO,ZVO: - - -, členové SRK: - - - 
Nepřítomni : členové SRJ - Moravcová Veronika, Hudečková Radka, VO,ZVO: Kotlárová Anna, členové SRK:  

Vašica Alois , Dostál Petr, Friml Jan 
 
Program: ..........1) Tábory a vyúčtování 
.........................2) Střediskové záležitosti 
.........................3) Svatováclavský kross 
.........................4) Závěr 
 
    1) Tábory 
- Zaú čtování a hlášenky - skute čnost 
– Vyú čtování tábor ů: Albrechti čky  (p ředaly prezenci, dnes p ředaly ú četní doklady, není 
uzav řeno), Studénka  – má ú četnictví uzav řeno, Pet řvald  (p ředal prezenci a dnes ú četní 
doklady, není uzav řeno), Roveři  – p ředali prezenci, zatím nep ředali ú četní doklady. 
Pet řvald a Albrechti čky budou po zaú čtování vyrozum ěni o dopln ění náležitostí. Roveři co 
nejd říve p ředat!  
- Materiální základna  
– Sušení stanových plachet zajistil Rolf. P ři balení se zjistilo, že kuchy ňský stan  je 
fatáln ě poškozen a bude nutné po řídit nový. Členové rady prov ěří možnosti nechat ušít 
dle vzoru (zachovaly by se ty če atd) p řípadn ě po řízení nového stanu (bu ď z armyšopu nebo 
z civilního obchodu) 
- Bo čnice hangáru  – podléhají času, ale ješt ě vydrží. 
- Plachty stan ů – nová impregnace, na n ěkterých čelech z ůstala plíse ň. Dohodnuta brigáda 
na p řebírku stan ů a praní zne čišt ěných plachet (zevnit ř)- termín 28.10.2014 v 10:00 u 
klubovny (út., státní svátek) 
- Tábořišt ě – Vašek prošel Bocanovice  (št ěrkové podloží) a Mosty u Jablunkova  (strana u 
chaty Tet řev) – problematický dojezd, ješt ě zvážit (na obou místech ale d říve tábo řišt ě 
byla). Dále se nabízí místo u Kyjovic  (Jit řenka – nutno zjistit majitele pozemku a 
dojednat možnost tábo ření) a Myška nadnesla místo pod Helfštýnem  (ješt ě prov ěří), jinak 
z nabídky povolených tábo řiš ť v CHKO Beskydy nic nového.  
 
    2) St řediskové záležitosti 
- Nabídka rádcovského kurzu  HRK 2014, termín 14.-17.11.2014 , kontakt na Bohuše (ORJ)nebo 
přes vedoucího oddílu – CO NEJD ŘÍVE! (vhodné od 15 let)  
- Čekatelky 2015 , jaro – termíny a lokace: 20.–22.2.2015 (P říbor), 20.–22.3.2015 (místo 
neur čeno), 17.–19.4.2015 (Kop řivnice), 1.–3.5.2015 bonusový (nepovinný) víkend (D olní 
Bečva). Po řadatel: ART NJ 
- Plán akcí  na letošek dopln ěn, plán akcí na r. 2015 bude navržen v listopadu. P ředv ěřně 
se probíral Skautský ples : 
Dětský maškarní  – shoda, bude se po řádat. Spole čenský  – trochu rozpaky, nakonec 
dohodnuto, že se po řádat bude (pokud bude volný sál a volná hudba – Mil an), termín So 
14.2.2015 . P řed po řádáním d ělba zajišt ění plesu, p ředevším zajistit bar a kuchy ň. 
Současn ě je pot řeba zajistit formáln ě prodej alkoholu. 
dopln ěno: 28.9. - hudba potvrzena, pokud by se jim nabídl a na stejný termín lepší 
možnost, znovu probereme.   
 
    3) Svatý Václav 
Svatá mše v 9:00 v Albrechti čkách. Sraz sout ěžních družstev v 10:00 u kluboven, rozhod čí 
hned po mši u Stan ě v garáži. Rozd ělení do družstev, nástup a start povede Lenka Pipi 
+1. Pr ůvodky p řipraví Sta ňa, ú častnické diplomky Rosa. Start cca v 10:20, po 5 min utách. 
Ceny zajistí Pipi a Riki, sladkosti se použijí z d ětského dne (co zbylo) 
 
    4) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne p ři/po čišt ění stan ů v So 25.10.2014 
v Albrechti čkách. Sraz na stany: 9:30 u klubovny.  
 
Příloha – plán akcí do konce 2014. 
 
 

V Albrechtičkách 19.9.2014        Zapsal:  Vít Friml 
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10.11.14 - upřesněn termín - na obci sál blokován na 24.1., hudba rezervována také na 24.1.2015






