
 

Zápis 17/07  
20.9.2017 

247. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ORJ  
· Křížem krážem: 23.9.2017, 2-5 členné týmy, 24 hodin, jízdenka za 679,-  
· Zdravotnický kurz: do 20.10. zjistit zájemce (proběhne 2 víkendy v březnu a dubnu 2018) 
· Příborská klapka: 21.10. (více na plakátě) 
· Skautský seminář Odry: 4.11.2017 ve Spálově (přednášky, večerní ples) 
· Dotace na provoz: Termín vyúčtování do 15.11.2017, letos zaslána nadstavba bez průběžného čerpání 
· Hradní Rádcovský Kurz: 10.-12.11.2017 (Štramberk) a 24.-26.11.2017 (Kopřivnice), pro začínající rádce 

13-16 let, přihlašování do 31.10.2017, limit 24 účastníků, účastnický poplatek 350,- 
· Čekatelský kurz Mraveniště: Hledá se vedoucí kurzu a nové tváře do organizačního týmu (instruktoři) 
· Ivančena: 21.4.2018, pod Ivančenou je v plánu vybudování skautské základny Mazák: nyní zpracována studie 
· Členský příspěvek pro okres: 25 Kč 
· Nové OČK 
· Celostátní kolo SZ: 1. místo obsadili Chamědi (Lubina) 

2. Zprávy ze střediska 

Proběhlé akce: 
· A vrahem je… (skoronoční šifrovačka): 8.9.2017 v Albrechtičkách, účast všech oddílů (cca 20 účastníků) 

Plánované akce:  
· Svatováclavský kros: 28.9.2017, mše v 9.00, start závodu v 10.00, na stanoviště je potřeba 17 lidí, všichni 

vedoucí oddílu shánějte dobrovolníky! (dát vědět Šárce) 
· Uzlařská regata: 14.10.2017, závod v uzlování, pro všechny věkové kategorie 

3. Zprávy z oddílů 

Albrechtičky: 
· Hledají chatu na vícedenní výpravu (Šárka pošle dokument s ubytováním) 
· Amazonka doporučuje Melč (fara) 

4. Organizační záležitosti 

Tábory: 
· Zůstaly po nás “neskautské” zásahy (strom v “kapli”) 
· Je třeba revidovat vybavení (ohnutá tyč v zásobovacím stanu, sprchový stan, při stavbě tábora bude třeba 

impregnovat hangár) 
· Příští rok pravděpodobně opět Nedašov 

5. Závěr 
· Termín příští rady: středa 18.10.2017, 19.00, Albrechtičky  



6. 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 oml 

Stanislav Myška Tichý Mokasín Člen SRJ/ZVO Cho Alb ✔ 

Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ ✔ 

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 ✘ 
Kamila Huvarová Korinka Host ✔ 

Hana Burdová Riki Host ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
20.9.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


