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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín: 1. prosince 2016 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 
br. Michal Břežek - Herr Flick  812.01 - vedoucí střediska 
ses. Ema Bortlíčková – Emík  812.02 - vedoucí střediska – od 17:50 
br. Radek Macháč - Taťka   812.04 - vedoucí střediska 
br. Martin Sulek - Hastrman   812.05 - vedoucí střediska 
br. Tomáš Stolín    812.06 - vedoucí střediska 
br. Pavel Volný - Citron   812.07 - vedoucí střediska 
br. Petr Vlček - Baňka   812.09 - vedoucí střediska – od 18:30 
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 
 
 
Přítomno  11  z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
ses. Karla Tomisová – Kája   812.05 – zástupce vedoucího střediska  
br. Vojtěch Sukač – Sifon   812.05 – člen revizní komise 
br. Jaroslav Polách – Finanz   812.04 – předseda revizní komise – od 18:00 

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
01: Schválení registračního příspěvku 2017: 

 
ORJ F-M schvaluje výši registračního příspěvku pro registraci 2017 ve výši 45 Kč – tj. ve stejné výši jako 
v minulém roce. 
Schváleno (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 

 
02: Pocheň: 
V minulém týdnu volal br. Slunéčko z ústředí, aby informoval o možnosti realizovat projekt, který byl 
podán na rok 2017 již v tomto roce. Jedná se o projekt na výměnu oken v druhé společenské místnosti, 
renovaci oken v 1. patře a další drobnosti. 
Dotace by byla 48.000 Kč a vlastní podíl by dále byl zhruba 30.000 Kč. Problém však je, že s těmito výdaji 
se nepočítalo pro rok 2016 a Pocheň těmito prostředky nedisponuje.  
Br. Tomík požádal ORJ o jednorázové uvolnění prostředků z rezerv okresu, které v této době jsou asi 
145.000 Kč, pro základnu Pocheň. 
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ORJ F-M schvaluje jednorázovou podporu Pochně ve výši 30.000 Kč z rezerv okresu za účelem realizace 
projektu na výměnu oken.  
Schváleno (pro: 9; proti: 0, zdržel se: 1) 

 
03: Rozpočet 2017: 
Br. Tomík seznámil okresní radu s návrhem rozpočtu 2017 pro okres i pro základnu Pocheň.  
 
ORJ F-M schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017. 
Schváleno (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
04: Ivančena 2017 - náš okres je pořadatelem: 
Ses. Amazonka informovala okresní radu o pořádání výstupu k mohyle.  
Ze vzniklé diskuze vyplynula nutnost zajistit ozvučení ceremoniálu. Br. Citron vzpomenul jejich 
střediskový megafon a poptá se na cenu a typ – pro zvážení, zda aparaturu nekoupit na okres. 
Dále se diskutovala nášivka, kterou má okres v roce 2017 na starost. Bylo by dobré využít novou podobu 
mohyly a tu mít na nášivce. Br. Herr Flick se zeptá na středisku, zda by se u nich nenašel někdo, kdo by ji 
graficky zpracoval. 
Br. Taťka zmínil, že ZŠ ve Frýdlantu je rezervována, ale ještě se čeká na stanovení termínu školních 
soutěží a tak není pronájem školy 100% zajištěn.  
Ses. Amazonka seznámila radu se zajištěním článků do skautských časopisů sestrami ze Šenova. 
Ses. Amazonka s br. Tomíkem dál na krajské radě přednesou návrh stejného formátu nášivky i pro další 
roky. Návrh okresu F-M – velikost vizitky. 
Br. Batul přislíbil nadnesení Svojsíkově oddílu družině Slezské pořádání pietního aktu v Cieszyně, který 
každoročně pořádají.  
Dále se bude projekt Ivančeny řešit na schůzce 14.1 ve 14:00 – Výchovná rada, na kterou jsou zváni 
všichni, kteří by chtěli na akcích okresu přiložit ruku k dílu.  

 
05: Rádcovský kurz:  
Proběhla diskuze na téma, zda je RK lepší pořádat na jaře před prázdninami nebo až v zatím klasickém 
termínu v listopadu. Zatím se pro předprázdninový termín vyjádřilo jedno středisko, ostatní střediska jsou 
buď pro podzimní termín, nezáleží jim na termínu, nebo se ještě nevyjádřili.   
 
06: 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 
 
812.01 
Po sněmu zavádějí systém střediskových rad jednou za 2 měsíce. 
Cílem střediskové rady je rozvíjet mezioddílovou spolupráci. 
 
812.02 
Zajišťují Betlémské světlo. Opět by mělo být k vyzvednutí v bazilice. 
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812.04 
Nic speciálního 
 
812.05 
10. února proběhne VIII. skautský ples. Téma – zima.  
   
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 – 2 až 3 osoby za středisko.   
 
812.07 
Nic speciálního  
 
812.09 
Bratři Foldynovi vynesou Betlémské světlo k mohyle Ivančena 18. 12. 2016. Je možnost se k nim připojit. 
 
812.10   
Nepřítomen - omluven 
 

 Datum příští rady: 
 

Příští rada 7.2.2017 v 17:30 
 

Zápis zhotovila – Irena Krejčí - Amazonka 


