
 

Zápis 19/07 
20.9.2019 

266. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ústředí 
‧ Témata předsněmové diskuze: Kodex jednání dospělých, Idea vlčat a světlušek, Skauting za deset let (Momentálně 

vnímáme jako největší problém naší jednotky nedostatek lidí ve vedení.) 
‧ Víkendový čekatelský kurz Střela:pro 25+, 1. víkend: 15.-17.11., 2. víkend: 24.-26.1.2020, skautské centrum 

Domašov, cena: 1050 Kč 
‧ Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu ve věci  klimatické krize 
‧ Zápisník pro malé skauty - novinka ve skautském obchodě, určeno pro nováčky vlčat a světlušek 
‧ Den za obnovu lesa - pořádají Lesy ČR na 12 místech po celé republice, 19.10. 
‧ Slevový kód pro www.junshop.cz pro středisko Albrechtičky [814.07] je: 58674670457 

 

2. Zprávy z okresu 
‧ Šárka nebyla přítomna na okresní radě (17.9.), zápis v době konání střediskové rady nebyl k dispozici 
‧ Hradní rádcovský kurz: 25.-28.10., v Příboře, přihlašování od 23.9. 20.00 
‧ Čekatelský kurz Mraveniště: 14.-16.2., 15.-15.3., 17.-19.4. 2020 
‧ 9.11. okresní sněm v Příboře 
‧ střediskové sněmy: Kopřivnice (Kolumbus VS, Bohuš ZVS), Nový Jičín (Váša VS, Dan ZVS) 

3. Plánované akce 

Svatováclavský kros 
‧ Sobota 28. 9. 2019 
‧ 9.00 slavnostní mše svatá 
‧ 10.00 začátek závodu u skautské klubovny v Albrechtičkách 
‧ Šíp poslal plakát, Hanka předala diplomy a účastnické lístky 
‧ Staňa vymyslel trasu a úkoly 
‧ Šárka předá Staňovi ceny a materiál k osmisměrce 
‧ Každý oddíl dodá vedoucí na stanoviště 

Střediskové roverské klání 
‧ Určeno pro skauty a skautky ve věku 14+ 
‧ Na každý měsíc jedna výzva + bonusový úkol 
‧ První výzva bude na měsíc říjen 
‧ Cílem je vytvořit pro tuto početnou generaci zajímavý mimooddílový program 

 

4. Organizační 

Tábory 
‧ Šárka navštívila všechny letos konané tábory střediska 
‧ Petřvald - hladký průběh bez problémů, příjemné počasí, uvítali by změnu tábořiště 
‧ Albrechtičky - bez problémů, líbí se jim tábořiště, rádi by na něj jeli znovu, oceňují zejména vstřícnost místních obyvatel 
‧ Studénka - rovněž bez problémů, nebrání se změně tábořiště 
‧ Bravantice - tábořiště od skautů ze Suchdola nad Odrou, hezké místo, v prvních dnech náročné sžívání se s teepee za 

deště, potom pohoda 
‧ Poptat se na tipy na nové tábořiště 
‧ Šárka: tip na tábořiště od Kopřivnice, Provodovice, rovná velká louka, potok, pitná voda z nedaleké firmy 
‧ Staňa provedl opravy táborového materiálu za cca 2 500 Kč (latríny, podlážky, dřez, …) 
‧ Požadavek na koupi nových autoplachet (stávající jsou roztržené) a plachty na zásobovací stan (dá se sehnat přes 

bazar) 

Oddílová činnost 
‧ Studénka: zvažuje sloučení oddílů, nebo jejich transformaci na oddíl mladších členů a oddíl oldskautů 
‧ Petřvald: nově dvě chlapecké družiny, mladších a starších členů 
‧ Albrechtičky: v příštím týdnu zahajovací schůzka, nově chlapecká družina, kterou povede Tony a Vojtek 
‧ Bravantice: nově společné pouze zahájení a ukončení schůzky, jinak mají družiny samostatný program, který si pro ně 

připravují rádkyně 
 

5. Závěr 
· Termín příští rady: pátek 18. 10. 2019 v 19:00 v Albrechtičkách 

   

https://krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze
https://vikendovy-vudcovsky-kurz.webnode.cz/cekatelsky-kurz-strela/
https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4689-otevreny-dopis-a-vyzva-nacelnictvu-a-vykonne-rade-junaka-ve-veci-klimaticke-krize
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4686-zapisnik-maleho-skauta
https://www.sazimelesynovegenerace.cz/
http://www.junshop.cz/
http://hrk.skauting.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=17.7597012&y=49.4451070&z=15&source=coor&id=17.76055946946144%2C49.443167770021454&q=provodovice


Přítomnost 
Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 

Šárka Zapletalová Šárka VS/ZVO Pet ✔ 
Jan Friml Šíp ZVS/ZVO Cho Stu oml 
Vojtěch Demel Vojtek Člen SRJ ✔ 

Dominika Rolincová Domča Člen SRJ oml 
Alois Vašica Lojzek Předseda RK/ZVO Pet ✔ 
Lucie Vosáhlová Lucka Člen RK ✔ 
Kamila Huvarová Jiskra Člen RK/ZVO Do Alb ✔ 
Radka Hudečková Amazonka VO Do Alb oml 
Stanislav Myška Tichý Mokasín VO Cho Alb ✔ 
Antonín Demel Tony ZVO Cho Alb oml 
Hana Ballaschová Riki VO Do Stu ✔ 

Monika Olbrechtová Pegas ZVO Do Stu oml 
Vít Friml Jezevec VO Cho Stu/Hos Zpr oml 
Václav Moravec Václav VO Pet ✔ 
Kateřina Burčková Myška VO Bra oml 
Marie Jiříková Prezident ZVO Bra oml 
Lucka Matznerová Princezna Host Bra ✔ 
Jan Hruška Husky Host Bra ✔ 

Kristýna Šindelková Kiki Host Pet ✔ 

Pavla Burdová Pája Host Stu ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
20.9.2019 

Zapsala:  
Šárka Zapletalová 

 
 


