
Zápis 15 - 05 z 226. rady střediska Albrechtičky ze dne  6.5.2015 
Jméno Přít Oml Nepř  Jméno Přít Oml Nepř 

Kateřina Burčková,   VS  O   Anna Kotlárová,  V Do Alb   N 
Václav Moravec,  ZVS I    Milan Myška,  V Cho Alb   N 
Veronika Moravcová,  člen SRJ I    Lenka Frimlová,  V Do St  O  
Vít Friml,  člen SRJ I    Jana Kalocsányiová,  ZV Do Alb   N 
Mojmír Demel,  člen SRJ I    Iva Londinová,  ZV Do St  O  
Stanislav Myška,  člen SRJ I    Šárka Vosáhlová,  ZVO Petřv   N 
Radka Hudečková,  člen SRJ   N      

RK SRJ     Hosté    
Alois Vašica,  předseda RK   N      
Petr Dostál,  člen RK   N      
Jan Friml,  člen RK   N      
 

Program: ..........  1) Tábor 2015 
 .........................  2) Střediskové záležitosti 
 .........................  3) Závěr 
 
    1) Tábor 2015 
- Tábo řišt ě - Pozemek v katastru "T ěškovice" – je odsouhlasen (Zemspol, Ing Vašica, tel . 
736 632 873). P ři rekognoskaci bylo zjišt ěno, že p řes pozemek mají „zkratku“ cyklisté 
(minimáln ě p řes tábor bude zataraseno). Okolí v po řádku, pro čerpání vody bude po řízena 
centrála a čerpadlo – cca 2x denn ě se na čerpá do be ček. 
Potenciální tábo řišt ě na Bílé uvízlo v byrokracii CHKO Frýdlant, Ing. Šu lgan a vp řed se 
pohybuje velice pozvolna. 
Odběr vody  na rozbor: provedeme koncem kv ětna. Smlouvu na pozemek – uzav řeme v červnu 
(dohoda se Zemspol). 
Fotky tábo řišt ě:  http://81407.rajce.idnes.cz/150426-Teskovice-tabori ste   
 
- Termíny tábor ů – z ůstávají v platnosti, krom ě R&R – tento tábor neprob ěhne, bourat  se 
tedy bude o týden d říve, tj. 8.8.2015  (So). Tábor Albrechti čky byl potvrzen. 
- Materiál - kuchy ňský stan  – z organiza čních d ůvod ů bude nová plachta p řevezena 
v p říštím týdnu. 
Impregnace – po lo ňském umývání stan ů bude pot řeba znovu naimpregnovat – po řídíme cca 15 
litr ů impregnace, aplikovat se bude až na tábo řišti. 
 
 

    2) St řediskové záležitosti 
SZ 2015 - st ředisko: 
- pochvala organizaci i ú častník ům, ú čast 6 hlídek (5x dív čí, 1x chlapecká), informace o 
závod ě na webu. 
SZ 2015 – okres : So 16.5., registrace do 8:00 ráno. Registrace na webu: jsou p řihlášeny 
Lentilky, Pet řvald, kluci Studénka, Jezevec doregistruje hlídku A lbrechti ček ve složení 
dle st řediskového závodu (zkontroluje Amazonka). 
Doprava do P říbora – individuáln ě, pravd ěp. auty (po řadatel neuvedl čas ukon čení, 
plakátek k závod ům je na webu). Pokud by se jelo vlakem, odjezd ze S tudénky je 7:11. 
 
Razítka: - nová razítka došla, byla rozd ělena: ev. č. 1 – Albrechti čky (Sta ňa), ev. č. 2 
– Studénka (Jezevec), ev. č. 3 – Pet řvald (Vašek, bude p ředáno na SZ okresní kolo), ev. 
č. 4 – ved. st řediska (zatím u Jezevce). 
Na obecní ú řad zaslat oznámení o zm ěně názvu.  V p řípad ě pot řeby je možné zajistit ú ředně 
ověřenou dokumentaci: 
– Stanovy : dle návodu na http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/novy-obcansky- zakonik-
stanovy/506-nove-stanovy/1032-nove-stanovy-junaka-e lektronicky-a-overene?autologin=1   
-  Výpis z rejst říku : databáze ze staré k řižovatky je zneplatn ěna, je nutné p řejít na web 
„justice.cz“ na stránku Veřejný rejst řík a sbírka listin a do vyhledávacího pole dát 
naše I ČO, tj. 48808539 . Pak sta čí vybrat volbu „podrobný výpis“ a stáhnout pdf výpi su. 
 
Změna banky  – provedeme po táborech (zá ří) – do té doby bude platit ú čet u PS (= ČSOB)- 
kv ůli tábor ům. Změnu názvu u PS řešit zatím nebudeme, je s tím spojeno stejné 
papírování, jako se založením nového ú čtu. 
 

    3) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne ve St ř. 10.6.2015 .  v 19:00  v Albrechti čkách. 
 

 
V Albrechtičkách 6.5.2015        Zapsal:  Vít Friml 


