
	
Zápis 16/08 	
9. 9. 2016	

238. rada 	
střediska Albrechtičky	

	
1. Zprávy z ORJ 

a. Rekonstrukce Ivančeny 
- 17.9. (sobota) na Ivančeně - poslední turnus 
- hlásit se na khyvnar@seznam.cz  
- www.ivancena.cz 

b. Akce k otevření rekonstruované Ivančeny  
- 8.10. v 10.00 na Ivančeně 
- pokračování v konferenčním centru v Malenovicích 
- plakát v příloze 

c. Bude probíhat školení k vyúčtování dotací 
- určeno pro hospodáře a revizní komisi 
- v pondělí 19.9. od 18.00 na Vanaivanu 
- přesunuto na 20. 9. od 18.00!!! 

d. Rádcovský kurz 
- 21.-23.10. Štramberk 
- 11.-13.11. Kopřivnice 
- hlásit se na mikram@centrum.cz 
- cena 300,- 
- plakát v příloze 

 
2. Proběhlé akce 

a. Frisbee turnaj (18.6.) 
- akce proběhla, byla schválena střediskovou radou 

 
3. Plánované akce 

a. Svatováclavský kros 
- 28.9. (středa) v Albrechtičkách 

- 9.00 mše 
- 10.00 začátek závodu - klubovna Albrechtičky 

- disciplíny, trasa, ceny řeší Šárka, Mokasín 
- plakát v příloze, diplomy atd. Šíp 

b. Spolčo v Albrechtičkách 
- 1.10. v 19.00 (první schůzka) 
- od 9. třídy po vysokoškoláky 
- více info u Amazonky 
- plakát v příloze 

 
4. Organizační záležitosti 

a. K dispozici zbývá 20 000,- z dotace MŠMT 
- zvažte možnosti proinvestování  
- 15.11. se odesílá vyúčtování, do té doby musí být jasné, za co se utratí 
- návrhy: stanové plachty, bočnice k hangáru 

b. Vyúčtování táborů - oficiálně uzavřít do 15.11. 
- střediskový termín uzavření: do konce září - předat a řešit s Riki (mail: 

ballaschova@gmail.com) 
c. Založení nového bankovního účtu 

- je třeba tři lidi (VS, ZVS, hospodář) - vyřešit do příští rady 
d. Albrechtičky - dotace od obce 

- zbývá využít cca 6 tisíc 
 

5. Tábory 
a. Resumé jednotlivých táborů - děťodny/osobodny 

- Studénka -  388/533 
- Albrechtičky - 180/228 
- Petřvald - 300/413 
- Bravantice - 70/112 

b. Průběh 
- Respektovat nevjíždění do tábořiště (za mokra) 



- Během táborů evidovat/řešit zjištěné problémy  
c. Vybavení 

- Stanové plachty 
- hangár naimpregnoval Mokasín se Zefírem 
- stany naimpregnovat příští rok 

- Obnova skákadla - úkol pro Šípa 
d. Rozdělení střediskových nákladů 

- čeká se na fakturu od náklaďáku 
- předběžné rozdělení pošle Jezevec 

 
6. Další 

a. Proplácení vzdělávacích akcí  
- proplácí se polovina poplatku, podmínkou je úspěšné absolvování 
- rádcovský kurz (není zakončen zkouškou) - rada schválila proplácení třetiny nákladů 

 
7. Závěr 

a. Termín příští rady:  
- 14.10.2016 19.00 

	
	
	

Přítomnost:  
 

Jméno	 Přezdívka	 Funkce	 Přítomnost	
Šárka Vosáhlová	 Šárka	 VS	 ✔	
Jan Friml	 Šíp	 ZVS	 ✔	
Alois Vašica	 Lojzek	 Předseda RK	 ✔	
Jakub Šindelka	 Šindys	 Člen RK	 ✘	
Monika Olbrechtová	 Pegas	 Člen RK	 ✔	
Stanislav Myška	 Tichý Mokasín	 Člen SRJ/ZVO Cho Alb	 ✔	
Radka Hudečková	 Amazonka	 Člen SRJ	 oml	
Vít Friml	 Jezevec	 HoS	 ✔	
Irena Myšková	 Jitřenka	 Zdr Zpr/ZVO Do Alb	 oml	
Petr Dostál	 Jack	 VO Cho Alb	 ✘	
Monika Gelnarová	 Laki	 VO Do Alb	 ✘	
Lenka Frimlová	 Pipi	 VO Do St	 ✘	
Iva Londinová	 Šmudla	 ZVO Do St	 oml	
Václav Moravec	 Václav	 VO Pe	 oml	
Marie Kudlová	 Prezident	 ZVO Bra	 oml	

	 	 	 	
Hana Ballaschová	 Riki	 Host	 ✔	

	
	

V Albrechtičkách 	
9. 9. 2016	

Zapsal: 	
Jan Friml	

	


