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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín: 2. února 2017 v 17:30 
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomní členové rady: 
ses. Irena Krejčí - Amazonka  812 - předseda ORJ 
br. Tomáš Krejčí - Tomík   812 - místopředseda ORJ 
ses. Marianna Wurstová - Bzutka  812.01 - zástupce vedoucího střediska (od 18:45) 
ses. Ema Bortlíčková - Emík  812.02 - vedoucí střediska  
br. Martin Sulek - Hastrman   812.05 - vedoucí střediska 
br. Tomáš Stolín    812.06 - vedoucí střediska   (do 18:10) 
ses. Markéta Šuchová   812.06 - zástupce vedoucí střediska  (od 18:10) 
br. Pavel Volný - Citron   812.07 - vedoucí střediska    
br. Petr Vlček - Baňka   812.09 - vedoucí střediska    
br. Martin Václav Sukač - Rádio  812.05 - volený člen rady 
br. Jaroslav Paseka - Batul   Zpravodaj KD 
 
Omluveni: 
br. Tomáš Berka – Tomča   812.10 - vedoucí střediska 
 
Nepřítomni: 
br. Radek Macháč - Taťka   812.04 - vedoucí střediska 
 
Přítomno  9  z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
ses. Karla Tomisová – Kája   812.05 - zástupce vedoucího střediska  
br. Petr Mališ     812.10 -  vedoucí oddílu 

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 
01: Vzdělávání vedoucích klubu dospělých: 
 

Ses. Amazonka vznesla na kmen dospělých dotaz, zda se pořádá kurz pro vedoucí kmenů dospělých na 
střediscích. Nejbližší termín takového kurzu je červen 2017, kdy bude pravděpodobně součástí týdenního 
táboru Pařez v Pařezské Lhotě. 

 
02: Ivančena 2017: 

 
Bratr Batul informoval ORJ o přípravách pietního aktu 21.4 v Cieszyně. Oldskauti budou mít ceremoniál na 
starost. Od předsedy nebo místopředsedy se očekává krátký projev a zařízení pamětního věnce.  
Dále bratr Batul informoval, že klub oldskautů má také osvědčené výrobce odznáčků a nášivek a není 
problém předat na ně kontakt.  
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14.1. proběhla v okresní skupině schůzka, ze které vznikly následující náměty na aktivity, které by mohly 
být v rámci výstupu k Ivančeně. Během výstupů budou moci účastníci vyplňovat kvíz, který na vrcholku 
vymění za nálepku. Br. Batul podotkl, že je kvíz problematický z hlediska rozdávání kvízů (mnoho míst, ze 
kterých je možno k mohyle přicházet). Kvíz bude také dostupný předem na webu ivancena.cz. 
 
Další aktivity budou až na vrcholu mohyly. Budou zde 2 stánky. První stánek bude s aktivitami pro 
světlušky a vlčata, druhý stánek pro starší skauty a skautky.  
 
Dále bude přítomen stánek prodejní a památeční – nášivky, odznáčky, nálepky, pohlednice, razítka, kronika 
Ivančeny apod.  
 
Na ORJ také proběhla diskuze nad návrhy nášivek k letošnímu roku. ORJ se shodla na tom, že by více stála 
o jasnější podobu nové mohyly na nášivce. Nášivky, které ses. Bzutka vytvořila ORJ ráda využije později.  
 
Od každého střediska se očekává účast 3 lidí, kteří budou pomáhat při organizaci celého dne.  
 

ORJ rozhodla, s přihlédnutím na ostatní akce okresu, nakoupit přenosné ozvučení  Ibiza Sound 
PORT8VHF-BT. Nákup zajistí br. Tomík. 

 
03: Výchovné akce: 

Ses. Amazonka informovala ORJ o výstupech ze schůzky 14.1. Na okrese je poptávka po společných akcích 
avšak chybí organizátoři.  
Velkou oblibu v minulosti měly akce pro světlušky a vlčata Kreat, které pořádala ses. Sluníčko – Eva 
Nováková, která je v současné době na mateřské a pořádat akce dále nechce. V současnosti dlouhodobý 
pořadatel není, padl návrh na pořádání akce „kolečkem“ po střediscích. ORJ se k tomuto návrhu postavila 
zamítavě – nutit někoho do pořádání akce, kterou pořádat nechce – se všem zdá nešťastné. Je však možné se 
o pořádání přihlásit. V současné době byla v jednom pololetí akce zaměřená na rukodělné aktivity a 
v druhém na sportovní aktivity.  
 
Akce pro věkovou skupinu skautky a skauti zatím na okrese nebyly. Výstup ze schůzky 14.1 byl názor, že by 
stačila jedna víkendová akce, jelikož v tomto věku jsou děti i vedoucí zahlceni akcemi. Opět není, kdo by 
akci připravil. 
 
Pravidelně tým Freever organizuje akce pro rovery a rangers. Na podzim proběhl Freever (proběhne i v roce 
2017 během podzimních prázdnin) a nyní je zpuštěno přihlašování na akci Freegame, která proběhne 3.-5 
března. Kapacita je omezena na 20 míst. Přihlašování na http://freever.skauting.cz/ 
 
  

04: Čekatelský kurz: 
Proběhne na jaře 2018. Koncept 3 přednáškové a zážitkové víkendy + 1 víkend zkouškový. V současné době 
hledáme aktivní lidi, které baví vzdělávat nebo pořádat akce.  
 
 

05: Registrace a schválení výjimek: 
ORJ doporučila střediskům 01, 04 používat výchovné kategorie v závislosti na věku a vyspělosti dítěte. 
ORJ schválila následující výjimky: 
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Středisko Kód 
vady 

Datum 
zadání 

Vada Typ vady Jednotka  Trvání Hlasování 

812.04 223001 2.2.2013 Vedoucí oddílu nemá platnou kvalifikaci 
„vůdcovská zkouška“. [první rok výjimku 
uděluje středisko, v dalších letech 
nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.04.202 - 2.oddíl  > 1.1.2008 Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 

812.04 223002 30.1.2013 Zástupce vedoucího oddílu nemá 
platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“. 
[první rok uděluje výjimku středisko, v 
dalších letech nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.04.192 - 1.oddíl 
Paskov  

31.12.2012 Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

812.04 223002 2.2.2013 Zástupce vedoucího oddílu nemá 
platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“. 
[první rok uděluje výjimku středisko, v 
dalších letech nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.04.202 - 2.oddíl  31.12.2012 Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

812.04 243004 31.1.2012 Vedoucí oddílu mladších členů nemá v 
oddíle řádné členství. [výjimku uděluje 
nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.04.191 - Stopaři    Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

812.09 243004 31.1.2017 Vedoucí oddílu mladších členů nemá v 
oddíle řádné členství. [výjimku uděluje 
nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.09.001-2 - 1. dívčí 
oddíl Pražmo  

  Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

812.04 253001 30.1.2013 Není obsazena funkce zástupce 
vedoucího oddílu. [první rok uděluje 
výjimku středisko, v dalších letech 
nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.04.191 - Stopaři  29.1.2013 Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

812.04 253002 31.1.2014 Oddíl mladších členů má méně jak 12 
nedospělých členů. [první rok uděluje 
výjimku středisko, v dalších letech 
nadřízená VOJ]  

Výjimka  812.04.192 - 1.oddíl 
Paskov  

30.1.2014 Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 
06: Report z Pochně:  

Základna je v únoru a březnu téměř plně obsazena. 
Proběhla první brigáda, účastnilo se jí 6 lidí, byl téměř dokončen strop v přístavbě. Termíny dalších brigád: 
2. brigáda:  3. - 5. března 2017 
3. brigáda:  7. - 9. dubna 2017 
4. brigáda:  5. - 8. května 2017 
stavění tábora:  30. 6. - 4.7. 2017 
prázdninová brigáda: 20. - 27.8.2017 
 

07: Svojsíkův závod 2017:  
Závod proběhne 12. - 13.5.2017. Pořadatel, středisko Petra Bezruče, žádá o 3 - 4 osoby k pomoci  organizací 
disciplín, také žádá středisko Šenov o organizaci disciplíny zdravověda. Informace budou distribuovány 
mailem.  
 
Požadavky na počty hlídek (max): 
812.01: 3   812.05: 7-8    812.09: 3 
812.02: 5   812.06: 4    812.10: 3 
812.04: ?3-4?   812.07: 3-4 
 
Kvóta počtu hlídek: 30 
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08: Zprávy ze sněmu MSK + krajské rady:  
Dne 28.ledna proběh krajský sněm, předsedou KRJ byl opět zvolen br. Václav Dobrozemský - Vaša, 
místopředsedou KRJ pak opět br. Kryštof Hyvnar - Kolumbus. 
 
Novou hospodářkou KRJ se stala ses. Bronislava Tesarczyková - Slávka.  
 
Okres Ostrava pořádá akci v ZOO. Při akci se spousta rodičů ptá, kde může své dítě přihlásit. Proto žádá 
ostatní okresy, aby dodaly jednoduché kontakty na vedoucí středisek (název, kontakt na vedoucího,  e-mail, 
webovky). Za okres FM pošle br. Tomík.  

 
09: Informační kolečko:  

Br. Tomík informuje o povinnosti středisek zaslat částku z registrace pro NOJ nejpozději do 28. 2. 2017. 
Číslo účtu pro zasílání:  2200192480/2010 
VS:     číslo střediska 
 
Br. Tomík s ohledem na vyhlášku č. 1/2017 k dotacím Moravskoslezského kraje stanovuje termín odevzdání 
ELEKTRONICKÉ verze vyúčtování dotací na 15.11.2017.  
 
812.01 
Nic speciálního . 
 
812.02 
Ve skautském domě praskla napouštěcí hadička od záchodků a vytopila záchodky v 1. patře + přízemí. 
 
812.04 
Nepřítomen. 
 
812.05 
10. února proběhne VIII. skautský ples. Téma – zima. Vznesen dotaz na možnost dostat klíče od skautského 
domu. 
   
812.06 
Středisko má na starost okresní kolo Svojsíkova závodu. Proběhne 12. - 13. května 2017. Středisko opět 
počítá s organizační podporou lidí z ostatních středisek – 3 až 4 osoby za středisko.  Připravuje se kolaudace 
klubovny ve Sviadnově, počítá se s dnem otevřených dveří. 
Z OU Baška byl vznesen dotaz, zda by v Bašce nemohl vzniknout oddíl, obec je ochotna jej podpořit 
(prostory, ...). Děti z Bašky musí dojíždět do Místku. Diskutováno, nicméně nemáme personální kapacity. 
 
812.07 
Rozpadl se oddíl ve Fryčovicích. Volné kapacity na tábořišti Hadinka, od 5. týdne prázdnin. Kapacita 17 
stanů + týpí + hangár. Cena 30 Kč/osoboden + pronájem obci 500 Kč/týden + doprava. 
 
812.09 
Nic speciálního  
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812.10   
Středisko bude pořádat 3 tábory místo dvou. Vznikl roverský kmen. 
 
Revizní komise: 
Upozorňuje na nutnost odevzdání a zveřejnění účetní závěrky. 
 

 Datum příští rady: 
 

Příští rada 6.4.2017 v 17:00 (pozor! změna času rady!) 
 

Zápis zhotovila – Irena Krejčí - Amazonka 


