
Zápis 15 - 07 z 228. rady střediska Albrechtičky ze dne 9.9.2015 
Jméno Přít Oml Nepř  Jméno Přít Oml Nepř 

Kateřina Burčková,   VS I    Anna Kotlárová,  V Do Alb   N 
Václav Moravec,  ZVS I    Milan Myška,  V Cho Alb   N 
Veronika Moravcová,  člen SRJ   N  Lenka Frimlová,  V Do St   N 
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 I   
Radka Hudečková,  člen SRJ I        

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

Program: .......... 1) Zpráva z ORJ 
......................... 2) Střediskové závody SZ 
......................... 3) Střediskové záležitosti 
......................... 4) Závěr 
 
    1) Zpráva z ORJ 
- Informace z kraje - krajská rada neprob ěhla (p řesunuto na p říští týden), ale: 
Krajské kolo SZ - nep říliš kladn ě hodnocené (rozhod čí, doprava) 
Ivan čena - okolí je zarostlé, letos se stará okres NJ - pot řeba ud ělat brigádu. 
Rozebírání mohyly bude probíhat v 5/2016 o víkendec h, zp ětná stavba pak v 9/2016 - delší 
období. Podle plánu se rozborka bude d ělat ve 4 víkendech, vždy po 2 okresech, pro okres 
NJ to znamená zajistit cca 15 lidí na 1 víkend. 
Termín prob ěhne v období, kdy probíhají základní kola ZVaS - nu tno koordinovat. 
Tábory - Kozlovice, úmrtí (utonutí) 
- Zpráva z ORJ 
Zpráva hospodá řky  - Smuty nebyla p řítomna, do rady m ěla st řediska dodat p ředpoklad 
čerpání provozní dotace (splnil NJ a Albrecjti čky, ostatní se mají snažit) = podmínka 
pro p řid ělení nadstavby dotace 2015. 
Registra ční poplatek za ORJ pro rok 2016 byl schválen na 25 Kč/ člena. 
Zpráva VZ  - čekatelky uzav řeny (2 dekrety ješt ě visí - P říbor nedal p řihlášku, Pet řvald 
nemá uzav řenou KA). 
Pro p říští rok zjistit do p říští rady zájemce o: Zdrav. kurz, Čekatelky, Rádc. kurz. O 
realizaci prob ěhne porada v 11/2015 (spolu s vým ěnou zkušeností) 
SZ celostát. kolo  - P řípravy finišují, prob ěhne 25.-28.9. v P říbo ře a okolí, hledají se 
dobrovolníci  (starší R&R) a je pot řeba zajistit várnice  (vzít s sebou v Pá). Informace a 
kontakty na webu "skautskezavody.cz" 
Další zprávy ze st ředisek a r ůzné (podrobn ěji na netu) 
 

    2) Tábory 2015 
Materiál z tábora – v po řádku uskladn ěn. Padl návrh uvažovat o nové polní kuchyni (stará 
rezaví). Sou časn ě nemáme zájemce a starou plachtu z kuchyn ě – pokud se nenajde do 
podzimního sb ěru velkoobjemového odpadu, bude zlikvidována. 
Je pot řeba doplnit kolíky pro hangár (cca 10 ks).  
Nákladní doprava a autobusy jsou již uhrazeny, čeká se na nájem pozemku (dosud nebyl 
dořešen). 
Hledá se deštník (z ůstal na bourání) - pat ří Amazonce. 
Povle čení lehátek - Albrechti čky p řipravily pro vyprání, již hotovo, Albrechti čky 
natáhnou zp ět na lehátka. 
Doplnit plachty cca 4x6m - po čkáme až po SZ úst ředním kole, tam se n ějaké po řizují a 
budou následn ě rozd ěleny st ředisk ům. 
Hospoda ření tábor ů: 
- Seznamy pro rozú čtování náklad ů zatím nedaly Albrechti čky. Stavy A budou stanoveny 
15dětí x 11 dní + 5dosp x 11 dní (aby bylo možno stanov it rozd ělení náklad ů). Seznam 
náklad ů rozešle p řes víkend Jezevec. 
- Ú četnictví tábor ů uzav řít co nejd říve. Studénka má uzav řeno, Albrechti čky p ředaly 
doklady (bude zaú čtováno p řes víkend), pet řvald má rozpracováno. 
Příští tábory: 
- Hledat další potenciální tábo řišt ě (letošní bylo docela frekventované, dle zprávy z 
ORJ byla loni tato lokalita řádně mokrá) 
- Lokalita na Bílé - 26.6. došlo z CHKO rozhodnutí o povolení výjimky k tábo ření s 
docela striktními podmínkami, jako nap ř. pouze 1 os vozidlo na turnus, zákaz mytí a 
stav ění hrázek v potoce, pod stojícím vozidlem musí být vana na olej, povolenka vjezdu 
od obce, další od majitele pozemku a další od CHKO,  okamžité zrušení tábora pokud bude 



zjišt ěno nepln ění podmínek, atd. Tuto lokalitu jsme z pochopitelný ch d ůvod ů letos 
nevyužili, pro p říští rok musí prob ěhnout znovu celé martírium (pokud budeme mít zájem)  
a je nutné se p řipravit na ost řejší podmínky realizace tábora. 
 
 

    3) St řediskové záležitosti 
Svatováclavský kros: 
- Bylo rozhodnuto, že p řes po řádání celostátního kola SZ se tradi ční závod uskute ční. 
Mše bude v kostele v Albrechti čkách v 9:00, sraz ú častník ů u klubovny v 10:00, za čátek 
závodu v 10:30. 
Věkový limit stejný jako loni. 
Stanovišt ě a letošní tajenku navrhne Amazonka, trasu spolu se  Sta ňou. 
Účastnické lístky, diplomy, ceny - Jezevec. 
Pokud možno co nejvíce po řadatel ů - v ětšina rover ů je totiž v P říbo ře na SZ (25.-28.9.). 
Změna názvu: 
- pro obce, pronajímatele a další, se kterými je se psána smlouva, využijte dokument 
"Ohlášení o zm ěně názvu" (v p říloze), aby nedocházelo k formálním problém ům v 
účetnictví. 
Pro obec Albrechti čky a Studénka tento dokument p řipraví v papírové form ě hospodá ř, k 
předání (p ředevším pro ú čely vyú čtování dotací 2015) 
Hospoda ření: 
- byla p ředána k uhrazení faktura Pet řvaldu za plyn, 1. pololetí 2015. Pro p říští období 
vyžádat formální úpravu faktury s novým jménem (nez ávisle na uzav řené smlouv ě) a v 
předmětu úhrady volit jinou formulaci (ne "spot řeby plynu na fa ře 01 - 06/2015", nýbrž 
" spot řeba plynu - klubovny Junáka, budova fary, 07-12/201 5"). Sou časné zn ění 
nedostate čně vystihuje d ůvod k úhrad ě. 
- Registra ční poplatek pro 2016: schválen ve stejné výši, jako  2015, tj. min. 320,- K č 
 
St řediskový sn ěm: (= "to, jak se všichni sejdem a jsou tam ty chlebí čky" - Amazonka) 
- by m ěl prob ěhnout v p říštím roce. Poslední volební sn ěm byl 5.4.2013, pokud nestanoví 
ORJ jiný termín, platí délka mandátu na 3 roky + ma x. 6 m ěsíc ů, tj. sn ěm někdy mezi 
5.4.2016 - 5.10.2016. 
 
 

    4) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne ve St ř. 14.10.2015 .  v 19:00  v Albrechti čkách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Albrechtičkách 9.9.2015        Zapsal:  Vít Friml 



Junák - �eský skaut, st�edisko Albrechti�ky, z.s.       ev. �.  814-07

  ve: Studénce                 dne: 16.6.2015                         naše ref :  2015-81407-Ozn                                          vy�izuje: Friml

    Oznámení o zm�n� názvu organizace

Na základ� legislativního na�ízení, usnesení XIV. Valného sn�mu Junáka v Litomyšli a následných 

administrativních úkon� došlo ke dni 1. dubna 2015 k oficiální zm�n� názvu organiza�ních jednotek Junáka. 

Tato situace se dotkla i organiza�ní jednotky Junáka, st�edisko Albrechti�ky, a to takto: 

P�vodní název:

Junák, svaz skaut� a skautek �R, st�edisko Albrechti�ky 

I�O 48808539 

Aktuální platný název:

Junák - �eský skaut, st�edisko Albrechti�ky z.s. 

I�O 48808539 

Tuto skute�nost je možno ov��it na oficiálních stránkách spolkového rejs�íku státní správy, nap�: 

www.statnisprava.cz

kde je po zadání I�O organizace dostupný výpis ze spolkového rejst�íku s elektronickým podpisem M�stského 

soudu v Praze, kde je organiza�ní jednotka registrována.  

S pozdravem 

                                            Vít Friml 

          hospodá� st�ediska 

Junák - �eský skaut. 

st�edisko Albrechti�ky z.s. 

742 55 Albrechti�ky 53 

I�O: 48808539

DI�: cz48808539, neplátce DPH






