
 

Zápis 19/03 
14.3.2019 

262. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z Ústředí 
‧ Skautský den, 24. 4., sv. Jiří - speciální oslavy k letošním oslavám 30 let svobodného českého skautingu, sdílený 

dokument s nápady, jak tento den oslavit  
‧ 18. 3. 2019 oslavíme den 10 699, což je nejdelší trvání skautingu v českých zemích (najděte čas na to zastavit se, ztišit 

se a popřemýšlet nad tím, komu jako skauti a skautky vděčíme za dnešní svobodu a svobodný skauting; sdílení 
zajímavých skautských příběhů a fotografií na oficiálních skautských kanálech) 

‧ Celostátní facebooková skupina (nejen) pro výchovné zpravodaje  
‧ Návrh Kodexu jednání dospělých - řešení problematiky psychického bezpečí dětí 

2. Zprávy z okresu 
‧ Na webu skautských závodů je možné se přihlašovat na okresní kolo SZ (https://zavody.skaut.cz/) 
‧ Moravskoslezský kraj vyhlásil nový dotační program zaměřený na aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, KRJ 

nebude žádat dotaci s jedním globálním projektem, bude žádat pouze o dotaci na krajské kolo SZ, jakákoliv jednotka 
může zažádat o dotaci na celoroční činnost, významné jednorázové akce či letní tábory sama, jedinou podmínkou je, 
že akce nesmí být finančně podpořena z jiných dotačních programů 

‧ pozvánka na RovexGame v Ostravě 

3. Proběhlé akce 

Skautský ples 
‧ čistý příjem: 26 161,- 
‧ ohlasy: 

‧ taneční představení: pozitivní  
‧ hry a scénografie: pozitivní, oceňován nápad s lovením Bobříků 
‧ hudba: neutrální, nedalo se na ni tančit 

‧ náměty: 
‧ hudba: Veverka se zeptá Michala Jiříka, ostatní zjišťujte možnosti 
‧ lístky na tombolu prodávat u vstupu (10 Kč/ks) 

‧ termíny plesů na rok 2020: 
‧ hasiči Studénka: 22. nebo 29.2. 
‧ středisko Albrechtičky: 8.2. (domluví Stáňa) 
‧ obec Albrechtičky: zjistí Stáňa 

Po stopách historie skautingu v Albrechtičkách 

‧ velká účast, cca 150 návštěvníků 
‧ pozitivní ohlasy, spokojenost pořadatelů 

Střediskové deskohraní 
‧ hojná účast Albrechtiček 

4. Plánované akce 

Ivančena 
‧ 27. dubna 

Střediskové kolo SZ  
‧ 1. května  
‧ téma: k úvaze 
‧ velitel závodu: Staňa 
‧ trasa a názvy (náplň) stanovišť: promyslí Staňa 
‧ garanti stanovišť: budou určeni na příští střediskové radě 
‧ plakát a diplomy: Šíp 
‧ ceny: Šárka (rozpočet 5 000,-) 
‧ do příští střediskové rady zjistí vedoucí oddílů, kolik družin se závodu zúčastní 
‧ nová pravidla (+ příloha mailu) - jediná pro nás relevantní změna je zkrácení minimální délky Bran na 15 minut 

Střediskový sněm  
‧ 1. května po závodě v klubovně v Albrechtičkách 
‧ ve skautIsu založí akci Jezevec, delegátům bude vygenerován informační mail (všem činovníkům registrovaným ve 

středisku) 
‧ nejméně 30 dní předem bude sněm oznámen delegátům sněmu ještě mailovou korespondencí  
‧ vedoucí oddílů si připraví zprávy o činnosti jejich oddílů za dané volební období 
‧ nejpozději na příští střediskové radě bude jmenována kandidátní komise 

https://krizovatka.skaut.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4427:skautsky-den-se-blizi-pojdme-oslavit-svateho-jiri-ze-vsech-sil&catid=122,158,246,256,933:clanky-web&Itemid=631&autologin=1
https://krizovatka.skaut.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4427:skautsky-den-se-blizi-pojdme-oslavit-svateho-jiri-ze-vsech-sil&catid=122,158,246,256,933:clanky-web&Itemid=631&autologin=1
https://www.facebook.com/groups/252108805431807
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/vzdelavani/bezpecnost-deti/4312-kodex-jednani-dospelych
https://zavody.skaut.cz/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-volnocasovych-aktivit-a-informacnich-center-pro-mladez-na-krajske-urovni-v-roce-2019-sms-msmt-126334/
https://www.facebook.com/events/1123510697833537/
https://zavody.skaut.cz/ke-stazeni/


5. Závěr 
· termín příští rady: čtvrtek 11. 4. 2019, v 19:00, v Albrechtičkách 

 Přítomnost 
Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 

Šárka Zapletalová Šárka VS/ZVO Pet ✔ 
Jan Friml Šíp ZVS/ZVO Cho Stu ✔ 
Alois Vašica Lojzek Předseda RK/ZVO Pet ✔ 
Jakub Šindelka Šindys Člen RK oml 
Monika Olbrechtová Pegas ZVO Do Stu/Člen RK oml 
Stanislav Myška Tichý Mokasín Člen SRJ/ZVO Cho Alb ✔ 
Radka Hudečková Amazonka Člen SRJ oml 
Hana Ballaschová Riki VO Do Stu ✔ 

Vít Friml Jezevec VO Cho S/Cho Stu ✔ 

Václav Moravec Václav VO Pet ✔ 
Jana Kalocsányiová Rosa ZVO Do Alb oml 
Irena Myšková Jitřenka VO Do Alb/Zdr Zpr oml 
Petr Dostál Jack VO Cho Alb oml 
Kateřina Burčková Myška VO Bra oml 
Marie Jiříková Prezident ZVO Bra oml 
Antonín Demel Tony Host Alb ✔ 

Andrea Garguláková Veverka RO Bra ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
14.3.2019 

Zapsal:  
Jan Friml 

 

 


