
 

Zápis 19/04 
11.4.2019 

263. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z Ústředí 
‧ Revize stezky skautů a skautek (Stezka bude rozdělena do 2 stupňů. Splnění jednoho stupně trvá cca dva roky. 1. 

stupeň, nazývaný Cesta Země a Vody, je určený pro věk 11 - 13 let. 2. stupeň, nazývaný Cesta Vzduchu a Ohně pro 
věk 13 - 15 let.  Stezka se skládá ze základu a rozšíření: 1. stupeň může obsahovat rozšíření oddílové (vytváří si oddíl 
sám), 2. stupeň rozšíření osobní (vybírá si skaut/ka na základě připravených úkolů) 

‧ V roce 2019 na letní tábory přispívají tři pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní 
pojišťovna (207) a Revírní bratrská pokladna (213) 

‧ MŠMT 28. 2. 2019 vyhlásilo výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která otevírá možnost čerpání 
finančních prostředků formou tzv. “šablon” pro nestátní organizace pracující s mládeží. Výzva je postavená na základě 
zkušenosti ze školního prostředí, kde vzdělávání pedagogů prostřednictvím šablon probíhá již několik let. Kancelář 
ústředí pro tuto výzvu připravuje celostátní projekt zaměřený na školení činovníků pracujících v oddílech (práce s 
družinovým systémem, činnost oddílové rady a využití výchovných nástrojů) 

‧ Valný sněm: 27. - 29. 3. 2020, Jindřichův Hradec, delegační kvóta: 130 členů dle registrace 2019 

2. Zprávy z okresu 
‧ Výstup na Ivančenu – 27. 4. 2019: ceremoniál proběhne přímo u mohyly ve 12:15, výluka vlaků na úseku Baška – 

Frýdlant n./O, více informací na webu: http://www.ivancena.cz/ivancena-2019/, plakát v příloze mailu 
‧ Kurz střediskového minima v MSK proběhne pravděpodobně na podzim 2019 
‧ Posun v možnostech získání krajské základny – Mazák v Ostravici 
‧ Krajské kolo SZ: 7. – 9. 6. 2019, Zlaté Hory, Do země zlatokopů 
‧ Svolán krajský sněm – 18. 1. 2020 v Ostravě na biskupství, stanovena kvóta pro volbu delegátů 1:150, pro  naše 

středisko jsou to 2 delegáti (+ 1 z titulu funkce) 
‧ Registrace 2019 – problémem jsou dlouhodobé výjimky, u kterých střediska neprovádí aktualizaci 
‧ Okresní kolo Svojsíkova závodu – základna bude na Vanaivanu, závod na území Štramberka, přihlašování do 11. 4. 

2019 
‧ ORJ svolává okresní sněm okresu Nový Jičín v termínu 9. 11. 2019 ve skautské klubovně v Příboře, kvóta pro volbu 

delegátů na okresní sněm – 1 delegát na každých 25 započatých členů střediska dle registrace 2019, Albrechtičky – 7 
(+ 3 z titulu funkce) 

‧ Středisko Kopřivnice podalo žádost o pronájem bývalé fary v Trnávce a zapojují se do projektu MŠMT na podporu 
neformálního vzdělávání (Šablony)  

3. Proběhlé akce 

Skautský ples 
‧ hudba: Veverka poptala Michala Jiříka, čeká na vyjádření 
‧ termíny plesů na rok 2020: 

‧ hasiči Studénka: 29.2. 
‧ středisko Albrechtičky: 8.2. (Stáňa zajistil na obci) 

 

4. Plánované akce 

Ivančena 
‧ 27. dubna 

Střediskové kolo SZ  
‧ 1. května od 9.00 (konec cca v 15.00) 
‧ velitel závodu: Staňa 
‧ trasa závodu: Staňa 
‧ garanti stanovišť: 

‧ první pomoc (nutnost použít maskování): Jiskra&Jitřenka 
‧ krizové situace a jejich řešení (reálné modelové situace): Šárka&Pluto 
‧ hledání informací (více možností: jízdní řády, slovníky, atlasy, internet…): Rolf 
‧ byrokracie (řešení konkrétního problému): Jezevec 
‧ pozorování, všímavost, usuzování: Kája 
‧ bludiště: Lucka&Kuba  
‧ hanojská věž: Tony&Domča 
‧ brány: Staňa (bude potřeba mnoho asistentů) 

‧ plakát a diplomy: Šíp 
‧ ceny: Šárka (rozpočet 5 000,-) 
‧ počty družin:  

‧ Albrechtičky: 2 

http://www.ivancena.cz/ivancena-2019/


‧ Bravantice: 1 
‧ Studénka: 3 
‧ Petřvald: 2 

‧ trasa, rozdělení stanovišť i bran v příloze mailu 
 

Střediskový sněm  
‧ 1. května od 17:00 v klubovně v Albrechtičkách 
‧ zajištění administrativních záležitostí: Šárka&Šíp 
‧ vedoucí oddílů si připraví zprávy o činnosti jejich oddílů za dané volební období (poslední 3 roky) 
‧ kandidátní komise: Kája (mail: karla.novobilska@gnj.cz) a Pegas (mail: monika.olbrechtova@gypri.cz ) 
‧ občerstvení: Šárka 

Pustevny 
‧ 25. května 
‧ výšlap spojený s plněním různých úkolů 
‧ zjistit Bravanticím zájem! do sněmu! 

5. Organizační 

Obsazení funkcí 
‧ Vedoucí střediska jmenuje do činovnické funkce:  

‧ Andrea Garguláková (Veverka): zástupce vedoucí oddílu - 1. oddíl Bravantice 

6. Závěr 
· Termín příští rady: středa 1. 5. 2019, po sněmu (~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 oml 
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 ✔ 
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 
Kristýna Šindelková Kikinka Host Pet ✔ 

Andrea Garguláková Veverka RO Bra ✔ 

Kamila Huvarová Jiskra Host Alb ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
11.4.2019 

Zapsal:  
Jan Friml 

 

https://email.seznam.cz/#compose?to=karla.novobilska%40gnj.cz

