
 

Zápis 17/08  
18.10.2017 

248. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ORJ  
· Nástavba dotace (viz příloha mailu), v rámci provozní dotace zbývá dočerpat 10 764 Kč (do 15.11.) - nápady: 

karabiny, šponovák, slackline (zjistí Šíp), volejbalové a fotbalové balóny, nášivky (Studénka), luky (Petřvald) 
· Zdravotnický kurz: nahlášeno zájemců: Studénka: 8 (4 kompletní, 3 doškolovací), Albrechtičky: 8 , Bravantice: 1, 

Petřvald: 1; (proběhne 2 víkendy v březnu a dubnu 2018) 
· Hradní Rádcovský Kurz: 10.-12.11.2017 (Štramberk) a 24.-26.11.2017 (Kopřivnice), pro začínající rádce 

13-16 let, již zaplněný, uvažuje se o dalším termínu na jaře 
· Odevzdání “skutečností táborů” do skautIsu: 15.11.2017 

2. Zprávy ze střediska 

Proběhlé akce: 
· Svatováclavský kros: poděkování Staňovi za práci, kterou si s celým závodem dal; pěkné počasí, velká účast; 

připomínky z oddílu Studénka: pamětní lístek je žádoucí - příště vytisknout ve větším počtu, zvážit zařazení 
fanfáry - pokud ano, zapojení všech 

· Uzlařská regata: celkem 16 soutěžících, ve všech kategoriích, prostor na naučení nových uzlů, nových způsobů 
vázání, velká účast Albrechtiček, většina zvládla uvázat všech šest uzlů, nejlepší uzlař Helča Dostálová 

· Piškotismus: 21.10.2017, účast pouze ze Studénky 

3. Zprávy z oddílů 

Albrechtičky: 
· Aktivně využívají nové sklady 
· Práce na nových klubovnách začne možná už příští rok 

4. Organizační záležitosti 

Tábory: 
· Impregnace vydrží cca 4 měsíce, neimpregnovat dopředu, ale až 1. turnus na táboře 
· Diskuze nad novými hangárovými plachtami - hledá se výrobce 

 
Hospodaření: 
Stav financí jednotlivých oddílů: 
Albrechtičky - 73 000,- (24 000,-) 
Studénka - 121 000,- (36 000,-) 
Petřvald - 30 000,- (9 000,-) 
Bravantice - 5 700,- (1 700,-) 
Třetina z těchto částek jsou volné prostředky, se kterými může oddíl hospodařit 
Albrechtičky - 4 070,- k dočerpání z dotace od obce, Studénka - 2 000,- 
 
Ples: 
20.1.2017, Staňa zamluvil sál, odpoledne dětský ples (není 2. kolo prezidentských voleb, poznámka pro ty, co byli na 
radě), večer ples pro dospělé 

5. Závěr 
· Termín příští rady: středa 15.11.2017, 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 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 ✘ 
Hana Burdová Riki Host ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
18.10.2017 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


