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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín: 4. února 2016 v 17:30 
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomni: 
ses. Ema Bortlíčková – Emík  812.02 -vedoucí střediska   
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 -vedoucí střediska (od 17:40) 
br. Martin Václav Sukač – Rádio  812.05 -vedoucí střediska  
br. Tomáš Stolín    812.06 -vedoucí střediska 
br. Pavel Volný - Citron   812.07 -vedoucí střediska 
br. Jindřich  Vymětalík – Šťovík  812.09 -vedoucí střediska 
br. Tomáš Berka – Tomča   812.10 -vedoucí střediska 
br. Jan Jošek – Jája    812.05 -volený člen rady 
 
Omluveni: 
br. Rostislav Přidal – Chrosťa   812.01 -předseda ORJ Frýdek-Místek 
ses. Irena Krejčí – Amazonka  812.05 -místopředsedkyně ORJ Frýdek-Místek  
 
Přítomno 8 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
br. Tomáš Krejčí    812.05 -hospodářský zpravodaj ORJ FM  
br. Jakub Foldyna – Elf   812.09 

 
------------------------------------------------------------- 
 
1) Schválení výjimek z registrace: 
 
ORJ prodiskutovala výjimky vztahující se k letošní registraci. 
 
Jednotka  Výjimka    Komentář 
812.01.401-1  Vůdce oddílu bez VZ   Zástupce střediska nepřítomen. 
812.01.401-1  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Zástupce střediska nepřítomen. 
 
812.02.002-2  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Bojí se krve, doporučen ZZA ČČK, poté VZ. 
 
812.04.191  Vůdce od. nemá v od. členství Člen RK, ORJ souhlasí. 
812.04.192  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Doporučujeme doplnění. 
812.04.202  Vůdce oddílu bez VZ   Po sněmu bude oddíl předán. 
812.04.202  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Po sněmu bude oddíl předán. 
 
812.05.011  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Letos ČZ, doplnění v následujícím roce. 
812.05.211  Vůdce oddílu bez VZ   Vůdce od 09/2015, kvalifikace bude doplněna. 
812.05.211  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Zástupce od 09/2015, kvalifikace bude doplněna. 
812.05.291  Vůdce oddílu bez VZ   Vůdce od 09/2015, kvalifikace bude doplněna. 
 
812.06.009  Vůdce oddílu bez VZ   VZ složena 11/2015, čeká se na dekret. 
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812.06.009  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Letos ČZ, doplnění v následujícím roce. 
 
812.07.372  Zástupce vůdce oddílu bez VZ VZ složena, čeká na ZZA, bude v 04 2016. 
 
812.09.002  Zástupce vůdce oddílu bez VZ Zástupce na mateřské, doporučeno doplnění. 
812.09.905  Vůdce oddílu bez VZ   Klub dospělých, trvalá výjimka ORJ. 
 
812.10.001   Zástupce vůdce oddílu bez VZ Na doplnění kvalifikace se pracuje. 
812.10.002   Vůdce oddílu bez VZ   Na doplnění kvalifikace se pracuje. 
812.10.002   Zástupce vůdce oddílu bez VZ Na doplnění kvalifikace se pracuje. 
812.10.003   Vůdce oddílu bez VZ   Na doplnění kvalifikace se pracuje. 
812.10.003   Zástupce vůdce oddílu bez VZ Na doplnění kvalifikace se pracuje. 
 
Usnesení: 
ORJ FM schvaluje výše uvedené výjimky z registrace. 
 
Přijato zjevnou většinou. 
 
2) Rádcovský kurz ČERV 2016: 
 
Br. Tomík informoval o konání RK kurzu. Termín konání je 8. - 10.4.2016 a 15. - 17.4.2016. 
Tým se rozšířil o instruktory ze střediska Kruh a střediska Šenov.  
Věk rádců požadován minimálně 13 let (12 po konzultaci). 
Přihlašování na webu skautifm.cz (http://www.skautifm.cz/radcovsky-kurz-cerv-2016/) 
 
3) ZVaS 2016: 

Br. Taťka nastínil průběh ZVaS  2016. Závod bude probíhat 7.5.2016 buďto na Lubně, nebo na sjezdovce v 
Malenovicích, zatím není konkrétní místo potvrzeno. Oba místa jsou dostupná MHD. 
 
Pořadatelské středisko žádá o pomoc s obsazením (potřebuje "seznámenou obsluhu") na 7. disciplín: 
 -Zdravověda 
 -Fyzická zdatnost 
 -Logické myšlení 
 -Vyhledávání informací 
 -Pobyt v přírodě 
 -Kuchařská dovednost 
 -Vlast a skauting 
 
Vypouštět se bude postupně co 10-15 minut. Stanoviště budou minimálně zdvojená. 
 
Maximální kapacita 30 hlídek. Předběžné kvóty: 
812.01  2 hlídky    812.06  4 hlídky 
812.02  4 hlídky    812.07  6 hlídky 
812.04  ?     812.09  2 hlídky 
812.05  4 hlídky    812.10  3 hlídky 
 
ORJ radí umístit stanoviště zdravověda na konci závodu. 
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Požadován doprovod ke každé hlídce, nejlépe 15+, doprovod nepůjde s hlídkou ze svého střediska. 
Br. Taťka pošle informace o závodě a požadavcích do 14 dnů. 
 
4) Zprávy z  Pochně : 

Br. Tomík informoval ORJ o darech získaných ke konci roku 2015 a zároveň velmi poděkoval: 
 -středisku Kruh za poskytnutí daru 
 -středisku Petra Bezruče za zprostředkování daru  
 
Br. Tomík informoval o brigádě, která proběhne 18. - 20.3.2016 a o záměru postavit 3 nové podsady a u 
dalších udělat nové podlážky. 
 
Br. Tomík  informoval ORJ o podání žádosti - tzv. malá dotace s celkovými náklady do 40.000,- která bude 
zaměřena na vybudování páteřního rozvodu elektrické energie, na který budou posléze připojovány 
rekonstruované místnosti. 
 
5) Akce pro R&R v MSK : 

Br. Jája informoval o konání Roverské porady (3. - 4.3.2016) v Praze a vřele doporučuje účast. Více info u 
br. Jáji: honzaj8@gmail.com 

 
6) Info předsedy revizní komise: 

 
Byla vydána směrnice pro dotace OJ. Nově je zprovozněn modul Dotace ve SkautIsu. Letos bude dle 
směrnice vyúčtování provozních dotací probíhat ještě na for_dot_v1 a v2. Žádosti o dotace na akce se již 
podávají elektronicky. Pro elektronické podání a vyúčtování je potřeba ověřit osoby ve SkautIsu. 

 
7) Informační kolečko: 

 
KRJ vydala vyhlášku k dotacím na rádcovské akce. Více info u Tomíka. 
 
Br. Taťka informoval o povinnosti revizí kotlů na tuhá paliva do konce roku 2016. Dále nadnesl blížící se 
zákaz používání kotlů emisní třídy 1 a 2 (rok 2022). 
 
Br. Tomík informuje o povinnosti středisek zaslat částku z registrace pro NOJ nejpozději do 29. 2. 2016. 
Číslo účtu pro zasílání:  2200192480/2010 
VS:     číslo střediska 
 
812.05  6.2. se koná tradiční ples v restauraci Horakůvka. 
812.10  6.2. se koná tradiční ples 
 

8) Datum příští rady: 
 

Příští rada 7.4.2016 v 17:30 


