
 Zápis 13 - 01 ze 203. rady střediska Albrechtičky ze dne 9.1.2013 
Přítomni:  br. Friml Vít, br. Myška Stanislav, br. Demel Mojmír, br. Dostál Petr, br. Moravec Václav, 
ses. Kalocsányiová Jana, ses. Myšková Irena 
Nepřítomni, omluveni : ses. Burčková Katka 
Nepřítomni : ses. Hudečková Radka, br. Machala Radek, br. Vašica Alois 

 
Program: ..........1) Střediskové záležitosti  
.........................2) Závěr 
 
    1) St řediskové záležitosti 

- Registrace 2013  
- Albrechti čky – ve SkautIS za řadit členy do registrace, provést kontrolu (oba oddíly). 
Peníze za registrace p ředány (2*22*300 = 13 200,-) 
- Studénka – ve SkautIS v po řádku, kontrola v po řádku, peníze p ředány ((18+40)*290+1*250 
= 17 070,-) 
- Pet řvald – má ve SkautIS málo člen ů do 12 let (jen 10) – doplnit na 12 a registraci 
zkontrolovat a p ředat. Peníze za registraci na p říští rad ě. 
Albrechti čky a Pet řvald  – za oddíly doplnit excel tabulky oddíl ů (nová záložka 2013) a 
poslat – kv ůli novým registra čním čísl ům. 

- Volební sn ěm (dopln ění plánu akcí)  
- 20.2.2010 (sobota) prob ěhl v našem st ředisku poslední sn ěm – kon čí mandát uvolených 
činovník ů (podle platného organiza čního řádu platí mandát 3 roky, nejvýše však 42 m ěsíc ů 
od voleb).  
- Na dnešní rad ě byl stanoven termín p říštího sn ěmu na 5. dubna 2013.  Místo konání sn ěmu 
upřesní b řeznová st ř. rada. Hlasovací právo mají všichni činovníci st řediska nebo 
nadřízených složek, ostatní členové nad 18 let mají hlas poradní. 
Po uzav ření registrací bude na únorové rad ě sestavena mandátová komise, která zajistí 
kandidáty na obsazení funkcí ve st ředisku. 

- Hospoda ření 2012  
- ú četnictví 2012 bylo uzav řeno, dokumentace v ětšinou dopln ěna, nedostatky uvedeny na 
list ě u dokumentace – doplnit co nejd říve. Uzáv ěrkový stav st řediska je: 
Hotovost na ú čt ě: 129 801,41  K č, v pokladn ě: 21 469,-  K č, v materiálu 151 414,-  K č 
(v četn ě zavedení do evidence prosincových neinvesti čních položek) 
Oddílové podíly jsou: Albrechti čky 45093,1; Studénka 92570,0; Pet řvald 13607,3. 

- Plesy 2013  
- Termín Sobota 2.2. dětský od 14:00 do 17:30, spole čenský od 20:00 do 01:30 (2:00) 
- Hudba na spole čenský: Milan, na d ětský zatím není (Jirka O. nem ůže) – zjistit p řípadné 
další možnosti (disco p řes PC, klávesy ? nap ř. Pavel Olbrecht) 
- Kuchy ň – zajistí Jit řenka a Rosa, ve čer řízky a topinky, odpoledne párky v rohl. 
(Jezevec) 
- Šatna  – Rolf 
- Vstupenky  – Jezevec, prodej n ěkterý „mladý“ netan čící. 
- Bufety  – Studénka (Fialka a Teta) 
- Tombola  – Rosa zajistí na ve černí kolem 2000,- K č, jinak vyhlásit s pozvánkou pro 
dosp ělé člen „Každý n ěco p řinést do tomboly“. Dětskou tombolu podobn ě i od d ětí. Za 
Albrechti čky bude sbírat Rosa, za Studénku Jezevec. 
- Pozvánky  a plakátky – Jezevec, 310 ks do Albrechti ček, na web a mailem st řediskové 
rad ě. 
- Bar  – Studénka (Bur čci nebo Marcel) 
- Program na maškarní  – promítání (Jezevec), hry (Studénka), moderáto ři (Studénka), 
tane ční (Studénka?) 
- Vložka na spole čenský  – zatím není, zkusit vytipovat (info Jezevecovi)  
 
Chystání sálu: ráno v 9:00, odpoledne od 13:00. 
 
 
    2) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková bude v So 16.2.2013  v 19:00 v Albrechti čkách .  

 
 
 
 
 

V Albrechtičkách 9.1.2013        Zapsal:  Vít Friml 
 


