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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín: 2. června 2016 v 17:30 
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomni: 
br. Rostislav Přidal – Chrosťa  812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek 
ses. Irena Krejčí – Amazonka  812.05 – místopředsedkyně ORJ Frýdek-Místek  
ses. Martina Šimíková   812.01 – zástupce vedoucího střediska  
ses. Ema Bortlíčková – Emík  812.02 – vedoucí střediska   
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska  
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. Jan Jošek – Jája    812.05 – volený člen rady 
 
Omluveni: 
br. Tomáš Berka – Tomča   812.10 -vedoucí střediska 
 
Přítomno 9 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
br. Tomáš Krejčí    812.05 – hospodářský zpravodaj ORJ FM  
br. Jaroslav Paseka – Batul   812.01 – předseda kmene dospělých 
br. Jakub Foldyna – Elf   812.09 

  br. Jaroslav Polách – Finanz   812.04 – předseda revizní komise 
------------------------------------------------------------- 
 
1) ZVaS: 
 
Bratr Taťka sdělil ORJ o bližší informace. Jednotlivá střediska si vzala na stanoviště jednotlivá stanoviště. 
Rozhodčí se setkají v 8:00. Nástupy budou probíhat v krojích, závod samotný ne. Nikdo nesmí běžet 
v kroji.  
 

Seznam stanovišť: 

1. Volná (tajná) disciplína  středisko 04 
2. Zdravověda     středisko 05 Šenov + komunikace 04 
3. Manuální zručnost   středisko 04 
4. Fyzická zdatnost   středisko 07 
5. Logické myšlení   středisko 06 
6. Schopnost vyhledávat informace středisko 10 (zástupce omluven - přiděleno) 
7. Schopnost komunikace  středisko 04 (schováno u zdravovědy) 
8. Pohyb v přírodě   středisko 02 
9. Kuchařské dovednosti   středisko 01 
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10. Vlast a skauting   středisko 09 

Místo:    Janovice, Bystřanka (objekt Hasičů Lubno) blízko restaurace u Toflů  
Autobus. zastávka:  Janovice, Bystré, restaurace u Toflů 
Kdy:    7.5.2016   

 7:30 – 8:15 registrace,  
 8:30 nástup,  
 9:00 start 1. hlídky, 
 cca 17:00 – 18:00 ukončení 

Povinná výbava:  2x škrabka na brambory,  
 trojcípý šátek (navíc mimo lékárničku), 
 lékárnička (kontrola obsahu a znalost použití)  

Startovné:   60,- / osobu (osoby hlídky, 1x doprovod neplatí) 
Doprovod:  minimálně 1x nad 17let (půjde jako doprovod s cizí hlídkou)   
   Doprovodů muže být více (platba 60,- /osobu) 
Strava na místě: bude připraveno jedno jídlo (párky nebo polívka) v počtech pro registrované osoby 

(hlídky a doprovody) 
Termín přihlášek: 1.5.2016 
Kontakty: Macháč Radek 603472331 
Počty hlídek: st. 01 - 3x 

st. 02 - 4x 
st. 04 - 2x 
st. 05 - 6x 
st. 06 - 4x 
st. 07 - 6x 
st. 09 - 2x 
st. 10 - 3x    
Pokud středisko nevyužije kvótu pro počet hlídek, může pustit místo jinému 
středisku. Nahlásit co nejdříve, ať se mohou informovat další střediska 

Vybavení pro pomocníky: tmavé, nejlépe černé kalhoty a tričko, případně tmavý plášť 
 
Zaslat fotku hlídky bez doprovodu, nejpozději do 1.5.2016 na adresu kancelar@skautici.cz 
 
 
2) Rádcovský kurz ČERV 2016: 
 
Br. Tomík a ses. Amazonka informovali o posunutí RK na podzim 2016. Termín konání je 11.-13. A 18.-
20. listopadu 2016). Důvod posunu bylo přihlášení pouze 14 rádců. Min. 20. Pokud se situace bude 
opakovat i na podzim, bude kurz nabídnut i na krajské radě „přespolním“.  
 
3) Rekonstrukce mohyly Ivančena : 

Br. Chrosťa informoval o plánovaném průběhu rekonstrukce. V květnu budou probíhat 4 pracovní víkendy. 
Na okres Frýdek-Místek a okres Karviná připadl poslední víkend 27.-29. května. Br. Chrosťa vytvořil 
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přihlašovací formulář, kde je potřeba se zapsat. Stále se hledá koordinátor celého víkendu, který by si 
vzal na starost kominukaci s přihlášenými, dopravu jídla k mohyle apod. V ideálním případě by tento 
koordinátor  a jeho tři spolupracovníci (tzn. ideálně 3-4 lidé na úvodní víkend) měli být přítomni také o 
víkendu 6. - 8. května, kdy na mohyle proběhne školení „jak stavět kaskády“.  Z okresu FM je potřeba 20 
lidí. Je nás přes tisícovka, tak věříme, že se dvacítka lidí najde. Ubytování se v současné době řeší kvůli 
odmítavému názoru CHKO ke stanování v oblasti Mohyly, je pravděpodobné stanování u klubovny v 
Pražmě. Také se hledá auto, které na Ivančenu vše doveze. Pracovní vybavení kopáčů je v režii KRJ a mělo 
by být zajištěno. Po účastnících se proto požaduje jen pracovní oděv, rukavice a věci osobní potřeby. O 
případných dalších potřebách bude informovat koordinátor. 
 
Plánovaný začátek je v pátek večer - bude upřesněno. 
 
Usnesení: ORJ F-M proplatí cestovné  
 
4) Zprávy z  Pochně : 

Br. Tomík informoval ORJ o proběhlé brigádě a seznámil ORJ s daty dalších brigád. Podařilo se také 
pronajmout tábořiště základny až do konce prázdnin 2016.  
Br. Tomík také poprosil br. Taťku, zda by opět neposekal louku. Domluven byl jakýkoli termín  do 
24.6.2016, kromě víkendu  20. - 22.5.2016. 
Termíny brigád: 

 13.-15- května – práce na společenské místnosti, práce se dřevem a na pozemku (kosení trávy, 
zbavování náletů apod.) 

 24.-26. června – stavba tábora (táborové sprchy, příprava táborové kuchyně, stavba podsad stanů, 
kontrola stavu latrín) 

 1.-2. července – dostavba tábora (oplachtování latrín, dostavba stanů – kostlivci a celty, stavba 
pártystanu (jídelny), dodělání sprch a zprovoznění umývárek, předání prvnímu turnusu) 

 13.-20. srpna – týdenní brigáda (práce na stropu ve společenské místnosti, jakékoli práce uvnitř 
chalupy či na pozemku) 

 27.-28. srpna – bourání tábora  
 
Prosíme o šíření těchto dat dále, kdokoli by chtěl přiložit ruku k dílu a pomoci tak s fungováním 
okresní základny ať kontaktuje Amazonku – irca.krejci@gmail.com 
 
5) Sněm 2016 : 

ORJ stanovila kvótu delegátů na okresní sněm 1 delegát na každých dokončených 25 členů střediska. 
Kvóty tedy jsou: 
 
812.01  4 del.     812.06  3 del. 
812.02  5 del.     812.07  8 del. 
812.04  2 del.     812.09  3 del. 
812.05  8 del.     812.10  4 del. 
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6)Kmen dospělých 
 

Br. Batul informoval o blížícím se sněmovém období v souvislosti s kmenem dospělých. 
 
7) Informační kolečko: 

 
středisko 02:  -mají sněm v neděli 10.4.2016. 
  -velká poptávka a malá nabídka na ČZ. Tomík přislíbil minimálně dotaz na  ORJ Opava. 
  -rádi by věděli, jak se v ostatních střediscích řeší požadavky rodičů na přítomnost dospělé  
  osoby na schůzkách. 
středisko 05:  -sněm 5.6.2016 
  -zve na skautskou mši v neděli 24.4.2016 v kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově 
středisko 09: -sněm v červnu 2016 
 
RS:  - v pátek 22.4. pietní akt v Cieszyne (info Jája) 
Hospodář: -do 15.4.2016 odevzdat hospodářský výkaz 
 
OZNAM: 
 
Nazdar, 
posílám slíbené informace k akci "Skautská finanční gramotnost" pořádanou střediskem 8pp. Odborné 
náplně se zhostí Terka Flámová. Probereme např. cesťáky, vyúčtování akcí (krátkodobých i dlouhodobých) 
a prostor zůstane i na dotazy. Pokud máš zájem se zúčastnit, tak prosím potvrď na tento email 
(martinka.fm@gmail.com) nebo telefon (775 17 00 17) svou účast případně i ty, kteří dorazí s tebou z 
důvodu dostatečného množství židlí, pití a materiálů. 
 
Zdraví Marťa 
 
 
Skautská finanční gramotnost 
 
Kdy?   v sobotu 30. dubna 2016 
Kde?   v Národním domě FM, klubovna č. 5 (1. patro) 
Čas?   od 8:15 hodin (zahájení 8:30 hodin) do 13:00 hodin 
S sebou?  papíry a psací potřeby na poznámky, dotazy!! 
 

8) Datum příští rady: 
 

Příští rada 2. 6.2016 v 17:30 
 

 
Zápis zhotovila: Amazonka 


