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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín: 6. dubna 2017 v 17:00 
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 18:05) 
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska 
br. Martin Sulek - Hastrman   812.05 - vedoucí střediska 
ses. Markéta Šuchová   812.06 – zástupce vedoucího střediska   
ses. Hana Kubalová    812.07 - v zástupce vedoucího střediska    
br. Petr Vlček - Baňka   812.09 - vedoucí střediska   (od 17:35)  
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 
ses. Ema Bortlíčková – Emík   812.02 - vedoucí střediska 
 
 
Přítomno  9  z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
ses. Aneta Kiková - Kiky   812.02  
br. Jakub Michalčík – Šaman  812.02 
br. Jakub Foldyna – Elf   812.09 
br. Vojtěch Sukač – Sifon   812.05 – člen revizní komise 

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 

01: Ivančena: 

• Ses. Amazonka informovala okresní radu o stavu příprav blížícího výstupu k mohyle a k pietnímu 

aktu.  

• V současné době jsou vyráběny nášivky, tužky a nálepky. Dále i razítko. 

• Ses. Amazonka poděkovala středisku Kruh (400) a středisku Ondřejník (1 600) za výrobu všech 

dvou tisíc butonků. V současné době jsou v tisku pamětní lístky, kdy odznáček bude jeho součástí – 

bude tedy potřeba na pamětní lístky odznáčky napíchat. Dodáme tedy dalším střediskům v pořadí. Na 

řadě je středisko 05 – Šenov.  
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Autobus – br. Rádio informoval, že autobusy jsou zařízeny. Budou jezdit zhruba v půlhodinovém intervalu 

od vlakového nádraží k hotelu P. Bezruč (točení na parkovišti také domluvil). Cena autobusu 10 Kč / osoba. 

Nutné domluvit poslední otočení autobusy – v kolik hodin.  

 

Mše – br. Rádio zkusí zjistit, kdo konkrétně bude sloužit mši. Ses. Amazonka zjistí, zda se skauti z Dobré 

nebudou účastnit jako schola a případně by si mohli vzít na starost přípravu zázemí mše (stůl, ubrus, květiny 

apod.) 

 

Zázemí – povolení k vjezdu z Lesů ČR vyzvedne br. Elf v pondělí 10.4. povolení z CHKO je v řešení – ses. 

Amazonka se zástupcem CHKO vyjednala povolení pro 5 vozů (bez specifikace SPZ) na akci na dobu 5 let.  

Partystany – nutné 3 – krajský, Jája – Šenov? – zeptat se, br. Elf nabídl hangár, br. Rádio se optá střediska 

Havířov, zda nemají nějaké ses. Kiky se zmínila, že kdysi byly uskladněny ve sklepě skautského domu.   

Ozvučení – okres nakoupil ozvučení + donesla také ses. Hanka ozvučení z jejich střediska 

Vlajka a kronika – vyzvednuty 

Stoly a lavice -  br. Hastrman zapůjčí střediskové „pivní“ sety – 4 ks 

 

Dále si střediska rozdělila úkoly, které budou jejich členové zajišťovat v průběhu akce: 

ÚKOLY: 

• Ubytování ve FM - přítomnost (úklid je zajištěn v rámci pronájmu) – 8.pp 01 

o Nutné navštívit v týdnu před akcí se ses. Amazonkou školu a domluvit se přímo se 
školníkem, který bude předávat klíče. Ubytování je od pátku od 19:00 do neděle max 14:00 – 
záleží na oddílech. Po celou dobu by zde měl být někdo přítomen.  

• Ubytování ve Frýdlantu + vyvezení méně mobilních lidí auty na vrchol - Frýdlant 04 

o Kontaktní osoba bude na stránkách změněna na br. Taťku, ses. Amazonka předá kontakt na 3 
lidi, kteří se zatím nahlásili.  

• Prodej nášivek, knih a brožur + rozdávání odznáčků – Šenov 05 + lékárnička 

o Nášivka 50 Kč, kniha Ivančena – 290 Kč, brožura k mohyle – 100 Kč 

o Nutné zajistit doklady pro případ, že někdo bude potřebovat potvrzení. 

o Rozdávání odznáčků – 2 lidé, kteří každému rozdají pamětní lístek, jehož součástí bude 
odznáček. 

• Stánek s aktivitami pro vlčata a světlušky – Sv. Jiří  - 07 
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o Aktivity připravuje tým lidí z 8. Pp. Ve stánku budou děti vyrábět velké odznáčky, které si 
vyrobí a odnesou a také budou mít možnost zahrát krátkou pohybovou hru – hledání 
informací. Za odměnu dostanou nálepku. Bylo by dobré, kdyby zde přítomní vedoucí měli i 
foťák a občas vyfotili tvořící děti.  

• Kvíz - rozdávání u vlaků + kontrola na vrcholu – Štít Pražmo – 09 

o Kvíz bude týden před akcí možno stáhnout ze stránek Ivančeny + bude dodán v tištěné 
podobě. Nutní 2 – 3 lidé, kteří budou rozdávat kvíz u vlaku. Odměnou za kvíz budou tužky – 
pokud bude více lidí, kteří kvíz vyplní než 200, pak bude odměna nálepka.  

• Stánek Freever - Kruh 02 + lékárnička 

o Řeší si sami ☺  

• Kronika, razítko - propagování zápisu + „stráž mohyly“ – P. Bezruče - 06 

o Ve stánku s prodejem nášivek. Vize – budou vystříhány „kameny“ – organické tvary 
z barevného papíru (šedá, hnědá, písková apod.) lidé na vrcholu budou moci do „kamenu“ 
napsat vzkaz – následně – po akci se kameny nalepí do kroniky společně s fotkami.  

• Focení celé akce, fotokoutek – skvělý nápad týmu Freever Doberčata Dobrá - 10 

o 2 lidé s fotoaparáty – pomohou ve fotokoutku i v terénu. Rekvizity ve fotokoutku budou 
připraveny týmem Freever 

Provoz všech aktivit na vrcholu bude od 10 – 13 hodiny. Prosím, pamatujte na včasný příchod a 
přípravu programů.  

 

02: Svojsíkův závod: 

• Ses. Markéta informovala okresní radu o vývoji příprav základního kola Svojsíkova závodu 2017. 
Přihlášeno je 31 hlídek. Konec závodu tedy bude až ve večerních hodinách – mezi 19. a 20. hodinou.  

• Místo závodu je tajné, avšak k vlaku se hlídky po vyhlášení dostanou do 30 minut.  

• Začátek závodu na vlakové stanici Baška. 

• Bližší informace půjdou skupinovým emailem a budou také vyvěšeny na webu závodů. 

• Poplatek – 200 Kč/družina – bude se posílat na okresní účet. 

• Nutná klasická povinná výbava – bude upřesněno. 

• Ses. Markéta dále požádala o vypůjčení plackovačky, ozvučení  - okres, dále pivní sety 5-7 ks a 
partystanu – 10x6m – Šenov. 
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• Ke každé hlídce je nutný doprovod nad 17 let. Měl by to být člověk schopný a vnímavý. Na konci 
akce se očekává, že hlídce podá konstruktivní a kvalitní zpětnou vazbu. Doprovod nebude u vlastní 
hlídky.  

• Všechny stanoviště budou zdvojeny – stanoviště zdravovědy ztrojeno.  

• Jídlo – nebude zajištěno, pouze voda se šťávou (kromě modulu táboření - zajištěno) 

• Doprovodný program nebude zajištěn. Má někdo možnost a chuť jej zajistit?  

Dále si střediska okresní rady rozdělila disciplíny. 2 Disciplíny jsou nezadány a střediskoví vedoucí se 
zeptají, zda by je také jejich střediska mohla pokrýt. Vše bude připraveno střediskem P. Bezruč a v pátek 
rozdáno rozhodčím a vysvětleno. Zázemí (proti dešti a větru) nechť si každé středisko vyřeší samo.  

Disciplíny: 

Trasa - 01 

Postřeh - 02 

Tričko - 04 

Help – 05 – celé v režii střediska Šenov, ses. Markéta předá kontakt na 2 rangers ze střediska Kruh, které by 
rády byly na stanovišti a pomohly se zdravovědou. Ses. Markéta také informovala, že prošlé lékárny možno 
získat na Charitě Ostrava.  

Příroda - 07 

Trosečník - 09 

Převozník -10 

Vnímavost 

Překvapení 

 

03. Zprávy z kraje: 

Viz přiložený zápis z krajské rady Junáka.  

Důležité: Krajské kolo SZ – 3. - 4. 6. 2017 – Kopřivnice - VANAIVAN. Bude zajištěn i doprovodný 
program pro doprovody hlídek.  

04. Ostatní: 

• Kreat – ujme se jej středisko Šenov – termín 21. - 22. 10. 2017 br. Hastrman rozdal leták k akci a 
prosí, aby s datem oddíly v okrese počítaly.  

• Závod tří vrchů – br. Baňka předal žádost pořadatelů o pokrytí 4 stanovišť. Závod se bude konat 
v Beskydech (4.11.2017) – Ozvěte se. 
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05. Informační kolečko: 
 

Celý okres žije přípravou Ivančeny a Svojsíkovým závodem.  
Středisko P. Bezruče krom toho žije otevřením nové klubovny ve Svjadnově – 29. Dubna 10:00 – 16:00 
Br. Batul informoval o chystané schůzce družiny Svojsíkova oddílu, která proběhne 9.5 v prostorech 
střediska Kruh.  
 
 

 Datum příští rady: 
 

Příští rada 1.6.2017 v 17:00 (pozor! změna času rady!) 
 

Zápis zhotovila – Irena Krejčí - Amazonka 


