
 

Zápis 19/06 
6.6.2019 

265. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ústředí 
‧ Zemřel Jiří Stránský (článek shrnující jeho život, odkaz na dokument ČT) 
‧ Možnost zapojit se do testování nových vlčků a světýlek (odkaz ke stažení) 
‧ Plnění skautských odborek na táboře (inspirace "Jak na to") 
‧ Otázka zapojení se do oslav 30 let svobodného skautingu, 2.12. bude premiéra nového skautského filmu, který je 

věnován skautingu po revoluci, možnost zorganizovat promítání i v našem středisku (článek o tom, jak se zapojit), do 
příští rady rozmyslet, zda a jak bychom se zapojili 

‧ Skautská pomoc SOS Krkonoše (základní informace: pracovní skupiny v počtu 5 až 20 lidí, účastníci ve věku 
nejméně 15 let, v červenci a srpnu se jedná o víkendy i pracovní dny (záleží pouze na domluvě), s sebou pracovní 
oblečení, pracovní rukavice, pevná kotníková obuv, pracovní vybavení (loupáky) a dopravu na samotné místo 
nasazení zajistí KRNAP, někdy budou stačit spacáky, jindy budou třeba stany i karimatky (dle domluvy), stravování si 
zajišťují brigádníci sami, práce je fyzicky náročná, s ostrými nástroji, je třeba opatrnosti; kontakt: Zdeněk Čermák, 
vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy, kontakt zcermak@krnap.cz, 604 542 212; odkaz na článek)  

2. Proběhlé akce 

Okresní kolo SZ 
‧ Z našeho střediska se závodu zúčastnilo 6 hlídek  
‧ Umístění dívčí kategorie: 1. Surikaty (Albrechtičky), 2. Knoflíková četa (Studénka), 7. Norci (Bravantice), 11. Termiti 

(Studénka), 13. Umpalumpové (Petřvald); umístění chlapecká kategorie: 4. Kulhavé ryby (Petřvald) 
‧ Komentáře: náročná zdravověda, rychlé vyhodnocení, nedostatečná průchodnost stanovišť 

Středisková výprava do Bílovce (Pořádaly Bravantice) 
‧ 25. května, výšlap v okolí Bílovce, téma: česká historie 
‧ Komentáře: sblížení účastníků z různých oddílů, děti nadšené  

3. Plánované akce 

Krajské kolo SZ 
‧ 7.- 9. června ve Zlatých Horách 
‧ Účast 2 družstev (Surikaty: Albrechtičky, Knoflíková četa: Studénka) 

Střediskový lakros (Pořádají Albrechtičky) 
‧ Pátek 14. června, v 16:30 u klubovny v Albrechtičkách 
‧ Pro děti 2. stupeň ZŠ a starší 
‧ Není nutné mít dopředu vytvořené týmy 
‧ Plakát v příloze 

Piškotismus (Pořádá Studénka) 
‧ Sobota 22. června, v 14:00 u klubovny ve Studénce 
‧ Pro všechny 
‧ Plakát v příloze 

Tábor 
‧ Hlášenky táborů odevzdány včas, budou součástí táborové dokumentace  
‧ Hlášenky táborů schváleny střediskovou radou dne 4. 6. 2019 
‧ “Papíry na hlavu” všichni 15+ let 
‧ “Potravinářský průkaz” všichni 15+ let, kteří jsou v kontaktu s jídlem (zásobovač, hospodář, kuchaři) 
‧ Termíny 

‧ stavění tábora (29. 6.), sraz v 8:00 u klubovny v Albrechtičkách 
‧ bourání tábora (10. 8.), sraz v 9:00 v Nedašově, náklaďák bude na místě ve 11.30 
‧ odjezd dětí (Studénka): v 10.00 
‧ odjezdy autobusů domluveny a potvrzeny: 

6.7. odjezd z Petřvaldu v 13:00  
17.7. odjezd z Albrechtiček ve 14:00 
27.7. odjezd ze Studénky ve 14:00 

‧ Sdílení inspirace z táborů 
‧ na Google disku jsou zatím zpracované 2 tábory Studénky (Pán prstenů, Cesta kolem světa) 
‧ zkuste letošní tábor zpracovat tak, ať jej lze alespoň částečně nasdílet, kdo má možnost, může přidat i minulé 

tábory 
‧ Na táboře  

‧ zakoupeno 11 nových stanových plachet a byla upravena nová hangárová plachta 
‧ je třeba očíslovat stany, vymyslet jakým způsobem 
‧ kdyby teklo do stanu, bude k dispozici impregnace ve spreji, od nanokonceptu bylo upuštěno (ve Valašských 

Kloboukách je zásobená drogerie, kdyby někam teklo, eventuálně koupit impregnaci a naimpregnovat) 

https://www.skaut.cz/kdyz-muzes-tak-musis-rikaval-zemrel-jiri-stransky-spisovatel-skaut-prekladatel-a-bojovnik-proti-nesvobode/
https://ct24.ceskatelevize.cz/2828501-zemrel-jiri-stransky
https://odborky.skaut.cz/testovani/
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3317-odborky-na-taborech
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4567-jak-oslavit-30-let-svobodneho-skautingu-od-oddilu-po-celou-organizaci
mailto:zcermak@krnap.cz
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/4560-skautska-pomoc-sos-krkonose-aneb-je-nas-potreba
https://drive.google.com/drive/folders/1PlQNuAB3oIqu_MLVP_E8R6s6Ab46pOmu?usp=sharing


Středisková voda 
‧ 19.- 23.8. 2019 
‧ Více informací v nejbližších dnech 

Svatováclavský kros 
‧ Sobota 28. 9. 2019 
‧ Šíp nachystá plakát (alespoň 14 dní dopředu) 
‧ Staňa vymyslí trasu 
‧ Šárka vymyslí úkoly 
‧ Terénní závod tříčlenných družstev, maximální součet let všech tří závodníků 34 let 

 

4. Organizační 

Historie oddílů 
‧ Oddíly Albrechtiček a Petřvaldu vznikají z iniciativy Antonína Huvara 
‧ Petřvald (1. etapa: leden 1946 až únor 1948, 2 družiny junáků, 1 smečka vlčat; 2. etapa: 1968 - 1969, 3. etapa: po r. 

1989) 
‧ Studénka funguje od října 1991, z iniciativy Rudolfa Kopeckého (původně 3 družiny kluků, 2 družiny holek) 
‧ Bravantice od r. 2015, iniciativa Marie Kudlové (dnes Jiříkové) 
‧ Původně (v letech 1946 - 1948) bylo středisko v Albrechtičkách (pro Albrechtičky a Petřvald), po roce 1989 patřily 

Albrechtičky a Petřvald pod středisko Příbor, později se připojila i Studénka 
‧ 17. 2. 1993 založeno středisko Albrechtičky 

 

5. Závěr 
· Termín příští rady: pátek 20. 9. 2019 v 19:00 v Albrechtičkách 

 Přítomnost 
Jméno Přezdívka Funkce Přítomnost 

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

Dominika Rolincová Domča Člen SRJ oml 
Alois Vašica Lojzek Předseda RK/ZVO Pet ✔ 
Lucie Vosáhlová Lucka Člen RK oml 
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 ✔ 

Hana Ballaschová Riki VO Do Stu ✔ 

Monika Olbrechtová Pegas ZVO Do Stu oml 
Vít Friml Jezevec VO Cho Stu/Hos Zpr ✔ 

Václav Moravec Václav VO Pet oml 
Kateřina Burčková Myška VO Bra oml 
Marie Jiříková Prezident ZVO Bra oml 
Lucka Matznerová Princezna Host Bra ✔ 
Jan Hruška Husky Host Bra ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
6.6.2019 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


