
Zápis 16 - 01 z 231. rady střediska Albrechtičky ze dne 8.1.2016 
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 I   
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) Registrace 2016 
 .........................  2) Střediskové záležitosti 
 .........................  3) Závěr 
 
    1) Registrace 2016 
- Oddíly Albrechti čky – p ředají registraci v excelu, do Skautis zapracuje Jez evec 
- Oddíly Studénka – zpracováno, nep ředáno (n ěkte ří členové nedojasn ěni)  
- Oddíly Pet řvald – zpracovávají p římo do SkautIS, dokon čí do 30.1.  
Poplatky v hotovosti p řinést na p říští radu. 
 
 

    2) St řediskové záležitosti 
Hospoda ření tábor ů:  Pet řvald p ředal dopln ěnou dokumentaci. 
Hospoda ření – t říkrálová sbírka 2015:  Na ú čet p řišla 25.6.2015 částka 2000,- K č popsaná 
jako „Finan ční podpora z TKS“. Po dop řesn ění na základ ě p řipomínky od Vaška se jedná o 
částku „4x500 pro Pet řvald, 2x Šindelková, Hrabovská, Hrabovský“, nikoliv  o plošnou 
podporu činnosti Junáka, která byla obvyklá v minulých letec h. Tj. za TKS v roce 2015 ze 
strany Charity žádná odm ěna poskytnuta NEBYLA.  
Platba byla p řeřazena z p říjm ů do pr ůběžných položek a 11.1.2016 vrácena plátci jako 
neidentifikovaná (nesouvisí s činností Junáka). P řípadnou distribuci soukromým žadatel ům 
nelze řešit p řes ú čet st řediska.  
Čekatelky: - Ze st řediska prozatím p řihlášeny 3 osoby (2x Studénka, 1x Bravantice). 
Rezervaci pro Albrechti čky (4 osoby) p ředala Amazonka Myšce, v evidenci však dosud 
nejsou (k dnešku je p řihlášeno celkem 43 lidí, p řijato 29, stav není kone čný). Termín 
pro zaslání závazných p řihlášek je 15.1. Dohodnuto, že Amazonka zašle zákla dní data 
zájemc ů Šárce, ta se v rámci výpadk ů (odhlášení, nep řihlášení v termínu) pokusí žadatele 
zařadit na prioritní místa náhradník ů. 
Plesy 2016: 
- Hudba – dohodnuto - Jirka Olbrecht, odpoledne i v ečer. (Pro každý p řípad Jezevec 
zajistí i PC). Program hudby do 2:00 (pak podle sit uace) 
- Sál zajišt ěn (Milan) 
- Pozvánky – návrh dodala dnes Pipi, s drobnou úpra vou zadáno k tisku, hotovo bude 
v p říštím týdnu. 
- Bar – zajišt ěn, Lukáš ve vlastní režii vše, k ruce David + 1-2 ( zkusí Sta ňa). 
- Vchod – bude zajiš ťovat Amazonka, vstupenky zajistí Jezevec. 
- Šatna – zajistí Rolf 
- Bufety – zajišt ěny trubi čy, v ěnečky (Kája), řezy (Fialka), koule (Kid) + n ěco (Myška) 
- Program na maškarák zatím nezajišt ěn (Myška) 
- kuchy ň – Jit řenka s Janou (Rosa není doma), obsazení kuchyn ě Jit řenka. Provoz kuchyn ě 
do tomboly, pak uzav řít. 
- tombola – zatím jenom pár cen, doru čit nebo dát v ědět do pátku 22.1. Jezevcovi 
Časový harmonogram + p říprava a úklid: v sobotu 23.1. v 10:00  (va ření, p říprava sálu, 
balení bufet ů). Od 13:00 otev řeno pro maškarák (hudba aj.). Ve 14:00 zahájení maš karák, 
v 16:30 tombola maškarák. 20:00 zahájení spole čenského plesu, 24:00 tombola, 02:00 
oficiální konec plesu, Ne 24.1. v 10:00  úklid KD. 
 
 

    3) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne ve st ředu. 17.2.2015 .  v 19:00  v Albrechti čkách. 

 
 
 
V Albrechtičkách 8.1.2015        Zapsal:  Vít Friml 

10. 2. 2016
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