
 

Zápis 17/02  
10.2.2017 

242. rada  
střediska Albrechtičky 

 

1. Zprávy z ORJ 

a. Svojsíkův závod 
- Středisko Albrechtičky je pořadatelem okresního kola, které bude 6.5.2017 
- Krajské kolo pořádá okres NJ 

b. Vydání knihy Ivančena v obrazech 
- 9.2.2017 proběhl křest a autogramiáda, kniha je k dispozici (ke koupi) u Kolumba v Kopřivnici 

2. Zprávy z oddílů 

a.  Proběhlé střediskové akce 
- Deskohraní - velká účast, hladký průběh 
- Čekatelky - jeden účastník z Albrechtiček (Matěj) 
- Krajské volby - Jezevec zvolen členem revizní komise 

b. Plánované akce (viz přílohy) 
- Skautský borec 
- Pevnost Boyard 
- Skauti na Zemi 
- Středisková chata - 10.-12.3.2017 - zaměřena na organizaci mezioddílových akcí 

3. Organizační záležitosti 

a. Registrace 
- Příští rok si vedoucí oddílů budou sami tvořit tabulky z registrací, dostanou k tomu podklady od Šárky 

(aby to mělo jednotný formát) - je to pro potřeby hospodáře střediska 
- Registraci oddílu příště provádí (zadává do SkautISu) vůdce oddílu! A ne na poslední chvíli! 

b. Kvalifikace činovníků 
- Činovníci v oddílech nemají potřebnou kvalifikaci 
- Rada schválila výjimku z kvalifikace Laki (Monice Gelnarové) 
- Rada schválila výjimku z kvalifikace Prezidentovi (Marii Kudlové) 

 
Albrechtičky 
- Problematika nedostatečné kvalifikace činovníků - dívčí oddíl 
- Problematika nedostatku mladších členů - chlapecký oddíl (nyní veden jako “roverský kmen”) 
- Náměty ke zvážení: Nábor chlapeckých členů (je z koho vybírat?), sjednocení oddílů, ... 
Bravantice 
- Stále nedostatečná kvalifikace činovníků 
Studénka 
- Stále nedostatečná kvalifikace činovníků, ale pracují na tom 

c. Organizační zpravodaj 
- Jezevec navrhuje, že by bylo vhodné jmenovat organizačního zpravodaje 
- Šárka se přihlásila, že bude plnit jeho roli 

d. Ples (hudba, sál, pozvánky, bar, vchod, šatna, bufety, program na maškarní ples, tombola - 
zajistit lidi a věci) 

- Program na dětský ples - zajišťují Slunečnice a Liška  
- Roznášení pozvánek v Albrechtičkách proběhne v neděli 12.2. - zajišťuje Mokasín 
- Večerní bar - Johny (míchané drinky), Riki a Pavel 
- Bufety, kuchyně - zajišťují Tety Jana, Kája, Rosa, Jitřenka 
- Program na večerní ples - country tance - zajišťuje Slunečnice 



- Tombola - každý účastník přinese cenu 
- Harmonogram: sobota 18.2. v 9.00 příprava sálu, neděle 19.2. v 9.00 úklid sálu 

e. Tábořiště 
- Staňa zjistí telefonní číslo na pana Edu 
- Pojedeme na návštěvu 

 

4. Závěr 
Termín příští rady: Pátek 17.3. v 19.00 

 
 
Přítomnost:  

Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 
Šárka Vosáhlová Šárka VS ✔ 

Jan Friml Šíp ZVS ✔ 

Alois Vašica Lojzek Předseda RK oml 

Jakub Šindelka Šindys Člen RK ✘ 

Monika Olbrechtová Pegas Člen RK oml 

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 ✘ 

Petr Dostál Jack VO Cho Alb ✘ 

Monika Gelnarová Laki VO Do Alb ✘ 

Lenka Frimlová Pipi VO Do St ✘ 

Iva Londinová Šmudla ZVO Do St ✘ 

Václav Moravec Václav VO Pe ✔ 

Marie Kudlová Prezident ZVO Bra oml 

 
 

 

V Albrechtičkách  
10.2.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


