
 

Zápis 20/01 
10.1.2020 

269. rada  
střediska Albrechtičky 

1. Zprávy z ústředí, kraje, okresu 

Registrace 
‧ termín: 19.1.2020 
‧ 16. ledna proběhne live stream (FB událost), při kterém budou Jerry (organizační zpravodaj) a Dave (koordinátor 

podpory skautIS) zodpovídat a vysvětlovat jakékoli otázky a podněty k registraci 
‧ 31. 1. 2020 odevzdání registrace ORJNJ 

 
Skautský přednáškový večer PERPLEX VOL. 4  
‧ 8. února v 16 hodin v kinosále Velkého světa techniky v Dolní Oblasti Vítkovice 
‧ bude hovořit 10 speakerů o skautských i neskautských tématech, na sdělení svých idejí a myšlenek mají pouhých 8 

minut a 25 vteřin 
‧ témata např.: dotace není jen sprosté slovo nebo podvod, ale také dobrý prostředek pro realizaci tvého nápadu; 

nepřekračuješ při skautování hranici zákona? Neznalost neomlouvá!; jak správně sloužit sobě, bližním i nejvyšší 
Pravdě a Lásce, když je kolem nás tolik věcí, které nás rozptylují, a do našich životů se vkrádá prokrastinace?  

 
Zprávy z kraje 
‧ rekonstrukce Ivančeny - instalován dřevěný informační prvek 
‧ informace ze setkání krajů - otázka kandidatury ČR na pořádání Světového Jamboree, je připravován návrh na úpravu 

stanov (týkající se nynějšího fungování revizní komise, vypuštění podmínky existence nejméně tříčlenné RK ve všech 
OJ) 

‧ akce 2020:  
Základní kurz pro revizní komise - 29.2.2020, skautský dům v Opavě 
Setkání skautských stavitelů - zatím jen vize, zajem ze středisek je 
Krajské kolo ZVaS 2020 - místo a termín zatím není stanoveno (květen nebo červen; Český Těšín nebo Kunčice pod 
Ondřejníkem) 
Moravskoslezské jamboree 2020 - termín 11. - 13. 9. 2020 v Landek Parku Ostrava 
19. 1. 2020 - seminář Já revizák, já hospodář 

Zprávy z okresu 
‧ okresní ZZA pravděpodobně na jaře 2021, Chipsa hledá spolehlivé lidi do organizačního týmu, v letošním roce v 

případě dostatečného zájmu bude kurz pořádán za podpory Červeného kříže - nahlásit případné zájemce o kurz v 
letošním roce 

‧ diskuze ohledně činnosti výchovného zpravodaje 
‧ okresní kolo Svojsíkova závodu - 16. 5. 2020, pořadatel středisko Pagoda Nový Jičín 

 

2. Plánované akce 

Skautský ples 
‧ Sobota 8.2.2020: dětský maškarní bál (D) v 14:00 a společenský ples (S) v 20:00 
‧ Pozvánky: 
‧ návrh: Pluto 
‧ tisk: Šárka 
‧ roznášení: 2. 2. 2020, oddíl Albrechtičky 
‧ Hudba: 
‧ D: Jirka Olbrecht (zajistil Jezevec) 
‧ S: Jirka Olbrecht 
‧ Bar: 
‧ D: Lukáš Pitucha? (zjistí Jezevec), bufety zajišťují Tety Jana+Kája, 80 balíčků 
‧ S: Lukáš Pitucha? + pomocníci: David, Ondra 
‧ Prostředí: 
‧ S: táborový koutek - stan, hvězdné nebe, u vstupu lucerna (Staňa) 
‧ Program: 
‧ D: soutěže a aktivity vymyslí Bravantice, na místě to bude moderovat a koordinovat Veverka, pomáhat jí bude Helča a 

Kiki, zjistit, zda by Naty a Stromek předtančovali 
‧ S: program má na starost Šindys, recyklace programů z předchozích let  
‧ Večeře: 
‧ S: zajišťuje Bětka, Jitřenka, pomocníci Dostálovi - Helča, v nabídce: řízek s bramborovým salátem, topinky 
‧ Tombola: 
‧ D: kdo co sežene, ideálně po třech shodných kusech, 3 barvy lístků, prodej po 10 Kč 
‧ S: každý dospělý účastník přinese cenu, 4 barvy lístků po 10 Kč 
‧ Šatna: 
‧ S: Kája a Pluto  
‧ Vstupné:  

https://www.facebook.com/events/567924000654400/
https://www.facebook.com/events/511459586072335/


‧ D: dobrovolné 
‧ S: 85,- Barča a Vojta, u vstupu i prodej lístků do tomboly (vybírat zvlášť peníze) 
‧ Příprava sálu:  
‧ sobota, od 9:00, balení bufetů, chystání stolů a židlí, od 13.00 otevřen sál pro pořadatele  
‧ Úklid:  
‧ neděle, od 09:30 

3. Organizační 
‧ vedoucí střediska odvolává z činovnické funkce zástupce vedoucí oddílu Bravantice Marii Jiříkovou (Prezidenta) 
‧ Jezevec zadá požadavek na výrobu 13 nových stanových plachet 
‧ diskuze ohledně zřízení funkce střediskového výchovného zpravodaje, námět ke zvážení v jednotlivých oddílech 
‧ návrh na jmenování člověka, který by shromažďoval informace o skautských vzdělávacích kurzech, sbíral zpětné 

vazby od účastníků jednotlivých kurzů - námět k diskuzi v jednotlivých oddílech 

Zpráva hospodáře 
‧ předložení plánu hospodaření na rok 2020 a jeho schválení střediskovou radou 
‧ rozpočet střediskových akcí cca 3 500,- 
‧ vyúčtování krátkodobých akcí do 1 měsíce od pořádání - nutno dodat včas hospodáři! 
‧ SRJ schválila finanční podporu 400,- pro účastníky Intercampu 2020 z našeho střediska (konkrétně pro 7 členů oddílu 

Albrechtičky) 
‧ od obcí žádat peníze formou finanční podpory, ne daru (nutné daňové přiznání), žádat v průběhu roku, aby se peníze 

stihly do konce roku využít 
‧ oddíl Albrechtičky letos zažádá o vyšší dotaci od obce, peníze se využijí na nákup nových stanových plachet 
‧ kontrola hospodaření za rok 2019 bude okresní revizní komisí provedena v září-říjnu 2020 

4. Závěr 
· Termín příští rady: pátek 21.2.2020 v 19:00 v Albrechtičkách 

 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 oml 
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 oml 
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 
Andrea Garguláková Veverka ZVO Bra ✔ 
Marie Jiříková Prezident ZVO Bra oml 
Kristýna Myšková Kiki Host Alb ✔ 
Matěj Dostál Maty Host Alb ✔ 

Jan Hruška Husky Host Bra ✔ 

Helena Dostálová Fiky Host Alb ✔ 

Ondřej Myška Oheň Host Alb ✔ 

 

V Albrechtičkách  
10.1.2020 

Zapsala:  
Šárka Zapletalová 

 


