
 

Zápis 19/08 
16.10.2019 

267. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ústředí, kraje, okresu 
‧ Výše členského příspěvku na rok 2020 pro kraj: 30,- Kč; pro okres: 25,- Kč 
‧ Okresní sněm - sobota 9. 11. 2019 v Příboře, prezence od 9:00, zahájení sněmu 9:30 

‧ kandidátní komise: Krowka, Smuty, Vaša, Bohuš, Paťa 
‧ výzva předsedy a místopředsedy ORJNJ ke kandidatuře (viz příloha mailu) 
‧ delegáti za naše středisko: Tony, Veverka, Šíp, Domča, Monča, Vojtek, Lucka; náhradníci: Kája, Kuba, Hanka  

‧ Možnost zapojit se do realizačního týmu Ivančeny, výstup je 25.4.2020, pietní akt v Těšíně 24.4.2020, po okresním 
sněmu proběhne schůzka zájemců 

‧ Od pátku do neděle (18.-20.10.) probíhá JOTA JOTI: Jamboree on the Air 
‧ Revize pravidel Závodu vlčat a světlušek  

‧ cíle: prožít radostné setkání s ostatními vlčaty a světluškami i vedoucími; zažít minimálně celodenní aktivitu 
zasazenou do symbolického rámce; vyzkoušet si schopnost poradit si se situacemi dnešního světa 

‧ během ace zařazena aktivita na seznámení vlčat, světlušek i vedoucích (bojovka, společná práce, kreativní 
činnost) 

‧ zařazení závěrečného vyvrcholení akce z oblasti symbolického rámce 
‧ 3 skupiny schopností: A. první pomoc, vyhledávání informací; B. ostatní schopnosti; C. chování šestky - jiné 

bodové hodnocení jednotlivých skupin 
‧ Nové stezky: mají vlastní web 
‧ Slevový kód pro www.junshop.cz pro středisko Albrechtičky [814.07] je: 58674670457, můžete jej předat i rodičům pro 

inspiraci na vánoční dárky. 
‧ Kurz Obzor – metodický, formační a současně i zážitkový kurz, který rozvíjí skauting s důrazem na osobní duchovní 

život účastníka a nabízí náměty pro rozvoj činnosti oddílů v duchovním směru, skládá se ze tří víkendů v měsících 
duben-květen-říjen, každý víkend je zaměřen na jeden ze tří skautských principů a na jejich odraz v duchovním životě 
i v skautské činnosti - účast Monča a Tony 

‧ Představení olomouckého divadla Na Cucky v KD v Kopřivnici, pátek 15. listopadu 2019 od 19:00: Opletal (události 
spjaté s výročím, Opletalova osobnost a dopad jeho smrti na celý národ). V případě zájmu je třeba kontaktovat 
informační centrum ic@koprivnice.cz. Více info: https://www.kdk.cz/opletal. Cena se slevou pro skauty: 100 Kč 

2. Proběhlé akce 

Svojsíkův závod – ústřední kolo 
‧ 19.-23.9.2019 Chrást u Chrudimi 
‧ Knoflíková četa (Studénka) se umístila na 8. místě z 15 hlídek v dívčí kategorii 
‧ Ohlasy: 

‧ Jak je možné, že s KČ (Studénka) běžela Naty (Albrechtičky) - původně jela jako doprovod, chyběl jeden člen, tak 
jej na místě zastoupila (umožněno registrací na místě) 

Svatováclavský kros 
‧ Sobota 28.9.2019 
‧ Ohlasy: 

‧ Žádný problém (Staňa) 
‧ Trasu zachovat na příště, pouze otočit směr (Staňa) 
‧ Některá družstva bloudila, sešla z fáborků (Jezevec) 
‧ Přidat zvláštní kategorii pro rodiče s dětmi (Staňa) 
‧ Díky Zefírovi a dalším za pomoc s organizací a přípravou závodu (Staňa) 

3. Plánované akce 

Drakiáda (organizuje Studénka) 
‧ Neděle 10.11.2019 odpoledne (klubovna Studénka, později hřiště za starou školou) 
‧ Pro všechny. Na místě je možnost vyrobit si rychlodraka. 
‧ Více informací na www.studenka.skauting.cz 

Skautský ples 
‧ sobota 8.2.2020 

Další informace 
‧ Všechny akce viz střediskový kalendář.  
‧ Na příští radě projdeme plánované akce oddílů, každý oddíl si zvolí, kterou svou akci zpřístupní celému středisku. 

Promyslet si, v jakém termínu by který oddíl chtěl tábor. 

4. Organizační 
‧ V novém roce řešit nákup autoplachet a campingového stanu. 
‧ Do 15. listopadu je třeba odevzdat skutečnost táborů. 
‧ Zamyslete se/poptejte se na tipy na tábořiště (Nedašov nevadí, ale změna je život). 
‧ Amazonka: tip na ČK pro Stromka a Naty - odkaz na databázi skautských vzdělávacích akcí 

https://www.jotajoti.info/
https://stezka.skaut.cz/
http://www.junshop.cz/
https://obzor.skauting.cz/
mailto:ic@koprivnice.cz
https://www.kdk.cz/opletal
http://www.studenka.skauting.cz/
https://calendar.google.com/calendar?cid=ZGxkdHAwcmo3M2htODBjaTB0YTNtMGF0cDBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
http://kurzy.skauting.cz/cekatelske-kurzy/


 

5. Závěr 
· Termín příští rady: pátek 29. 11. 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 ✔ 
Stanislav Myška Tichý Mokasín VO Cho Alb ✔ 
Antonín Demel Tony ZVO Cho Alb ✔ 

Hana Ballaschová Riki VO Do Stu oml 
Monika Olbrechtová Pegas ZVO Do Stu ✔ 

Vít Friml Jezevec VO Cho Stu/Hos Zpr ✔ 

Václav Moravec Václav VO Pet ✔ 
Kateřina Burčková Myška VO Bra oml 
Andrea Garguláková Veverka ZVO Bra ✔ 
Marie Jiříková Prezident ZVO Bra oml 
Pavla Burdová Pája Host Stu ✔ 

 
 

V Albrechtičkách  
16.10.2019 

Zapsal:  
Jan Friml 

 


