
Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Termín: 18. října 2012 od 17:30

Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomni: Rostislav Přidal – Chrosťa - 812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek

Ema Skarková – Emík - 812.02 – vedoucí střediska

Radek Macháč – Taťka - 812.04 – vedoucí střediska

Martin Václav Sukač – Rádio - 812.05 – vedoucí střediska

Markéta Šuchová - 812.06 – zmocněná zástupkyně střediska 

Pavel Volný – Citron - 812.07 – vedoucí střediska

Jindřich Vymětalík – Štovík  - 812.09 – vedoucí střediska

Eva Březinová – Sluníčko - 812.10 – zástupkyně vedoucí střediska

Přítomno 8 z celkového počtu 8 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.

Hosté: Martin Hapala – Plamen - 812.01 – hospodářský zpravodaj ORJ F-M

Tomáš Krejčí - 812.05

Jan Jošek – Jája - 812.05

Irena Dobešová – Amazonka - 812.05

Kristýna Mališová – Bleška - 812.10

1) Tábory

Do 30.10.2012 doplnit skutečnosti táborů ve skautISu.

2) Vyúčtování dotace MŠMT

Do 30.11.2012 poslat Plamenovi na kontrolu. Až to Plamen zkontroluje, tak je potřeba dodat mu 

vyúčtování v papírové podobě.

Plamen zašle střediskům pokyny, čemu se ve vyúčtování vyhnout – zároveň se zápisem z ORJ.
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3) Poradní skála 2013

První schůzka přípravného týmu bude v neděli 21.10.2012 v 18:00 ve středisku Kruh F-M. Zájemci 

o pomoc s organizací této akce kontaktujte Chrosťu (rpridal@gmail.com).

Poradní skála se uskuteční v areálu 2. základní školy (Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek).

4) Rozdělení nadstavby dotací

Rozdělení nadstavby dotace proběhlo dle kritérií schválených ORJ na podzim roku 2011.

Žádné středisko nevyjádřilo problém s rozdělením nadstavby. Objevil se však problém s bodováním 

vůdcovských zkoušek – byly jinak bodově ohodnoceny, než bylo schváleno na podzim (rozdíl ve 

financích byl cca 200 Kč) – na radě bylo dohodnuto, že nebude přerozdělení přepočítáno, ale bude 

schváleno i s tímto drobným nedostatkem. 

Návrh usnesení: ORJ schvaluje rozdělení nadstavby dotace dle následujícího rozdělení: 

• 812 01 – 5 763,00 Kč

• 812 02 – 3 260,90 Kč

• 812 04 – 2 218,76 Kč

• 812 05 – 11 900,60 Kč

• 812 06 – 2 881,50 Kč

• 812 07 – 21 518,42 Kč

• 812 09 – 4 138,16 Kč

• 812 10 – 3 558,60 Kč

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.

Kvalifikační zkoušky (VZ, ČZ, ZZA) složené až po 31.8.2012 budou počítány do následujícího 

roku – následujícího rozdělování nadstavby dotací (2013).

Objevil se také problém s roverskými kmeny – musí doložit činnost – fotky, zápisy z kronik, články 

z webů atd. Pro uznání dotace je nutné posílat je průběžne průběžně během roku Chrosťovi (bude je 

dávat na okresní web), nejpozději však do 31.8.2013.

5) Dotování vzdělávání pro rok 2013

Chrosťa  navrhl  možnost  podpory vzdělávacích  akcí  formou  dotace  pro  absolventy těchto  akcí. 

Prozatimní návrhy dotace okresu pro rok 2013 jsou 1 000 Kč za úspěšné absolvování vůdcovského 

kurzu, 500 Kč za úspěšné absolvování čekatelského nebo zdravotnického kurzu, 300 Kč za úspěšné 

absolvování rádcovského kurzu. Jedná se o (částečné) proplacení účastnický poplatků za kurz, které 

jsou již jednou dotované z MŠMT a nelze je proto znovu dotovat z dotace MŠMT, kterou dostává  

okres od ústředí. Na toto dotování budou sloužit peníze, které okres sežene navíc,  mimo dotace 

MŠMT (podobně jako u projektu Skauting do každé dědiny).
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U rádcovských kurzů se diskutovalo nad možnostmi srovnávání kvality jednotlivých kurzů. 

Rovněž se diskutovalo i o přiznání dotace těm, kteří aktivně nevedou, a na kurz by jeli „jen tak“, 

protože to dostanou (částečně) zaplaceno.. 

ORJ hlasovala o obecné možnosti dotování vzdělávacích kurzů s tím, že přesnější diskuze proběhne 

na další ORJ (první čtvrtek 6. prosince 2012). Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 1.

6) Členské příspěvky (registrace) pro rok 2013

Chrosťa navrhl navýšení odvodu na okres z 30 Kč na 50 Kč/člena z důvodu pokrytí výdajů okresu. 

V současné  době  4  jednotky  využívají  práce  placené  účetní  z  peněz  okresu.  Tato  možnost  je 

otevřená pro všechna střediska. Plamen rekapituloval na co se v okrese vynaložily peníze. 

Již schválená výše členských příspěvků VOJ: ústředí 225 Kč (s časopisem), kraj 25 Kč

Rádio podal protinávrh na zvýšení pouze o 10 Kč, tedy na 40 Kč/člena.

Návrh usnesení: ORJ schvaluje navýšení členského příspěvku z 30 Kč na 40 Kč/člena.

Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 3. Návrh usnesení byl schválen nadpoloviční většinou.

O původním návrhu se již dále nehlasovalo.

Odvod členského příspěvku (registrace) na okres  pro rok 2013 byl stanoven na 40 Kč/člena. 

7) Úprava kritérií pro rozdělení nadstavby dotace – Skauting do každé dědiny

Úprava podmínek pro vznik nových oddílů. Letos by okres chtěl odměnit vznik nových skautských 

oddílů mimo dosavadní působiště jednotlivých středisek. Nikoli rozštěpení stávajících oddílů.

8) Projekt okresního tábořiště a chaty

Tábořiště na Slezské Hartě poblíž Razové – návštěva a jednání proběhne v neděli 21.10.2012.

Plamen oslovil obchodní akademii, která vlastní chatu na Morávce – chata Bebek. Cíl – vyjednat 

případné lepší ceny pro skauty, ideálně koupit za 1 Kč. 

9) Akce v roce 2012

• Okresní víkendovka pro SaS – 25.-28.10. (čt-ne,  podzimní prázdniny),  organizují  skautky z 

Kozlovic, místo Stará Ves nad Ondřejnicí.

• Vznik ČSR – 28.10. roverský kmen eReSTečka Šenov pořádá hru a vzpomínkou akci ke vzniku 

ČSR. Akce je otevřena pro věkovou kategorii SaS, začátek v 19 hodin v klubovně v Šenově, 
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konec po 21. hodině (po 200 úderech zvonu).  

• Hukvaldský seminář a ples (Huxem) – 9.-11.11., koncept pozvánky již byl vytvořen, od neděle 

je možné přihlašování. Program: 

◦ pá – komunikace atd. s psychložkou; malování na hedvábí; navazování známostí :)

◦ so  dopoledne  –  asertivita,  sebeprosazování  a  manipulace;  práce  v  záchranné  stanici 

živočichů Bartošovice

◦ so odpoledne – socha osudu – lektorka ze školy Caritas Olomouc, těžké životní osudy; Jiří  

Navrátil, 1. místostarosta Junáka – o skautingu

◦ so večer – skautský ples

• Oslava 100 let skautingu – 24.11., akce oddílu Staříč otevřená pro širokou skautskou veřejnost, 

výsadba stromu Ginkgo a slavnostní odhalení malého kamenného pomníku ve tvaru turbánku s 

nápisem 1912-2012, ve Staříči za kulturním domem ve středu obce.

• Mše za zesnulé skauty – 5.11. v 18 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě. Celebruje bratr o.  

biskup František Václav Lobkowicz. Doprovodný program již od 17 hodin na biskupství (vedle 

kostela - Kostelní náměstí 1, Ostrava). 

10) Akce v roce 2013

• Svojsíkův závod – datum zatím není známo, pořádá středisko 01, plánován jako dvoudenní akce

• Kapka – datum zatím není známo, akce bohužel dlouhodobě ztrácí lidi :(

• Poradní skála – 25.-28.10.2013 (pátek až pondělí-státní svátek), 2. ZŠ F-M

• Rádcovské setkání Žirafa – 31.1.-3.2.2013, Nivka u Vsetína, přihlášky do půlky prosince

• Ivančena – 20.4.2013, organizuje ORJ Ostrava.

• Huxem – 8.-10.11.2013

11) Ivančena

Mohyla je v havarijním stavu, je potřeba sehnat co nejvíce lidí, kteří udělají rozebrání celé mohyly, 

obnoví základovou desku a znovu mohylu složí. Plánované datum opravy je léto 2013.

Důležité  je  také  obnovit  širší  rozhovory  o  podobě  mohyly  mezi  KRJ,  OS  a  nositeli  tradice 

zakladatelů mohyly (bývalá ostravská třicítka). Tato problematika byla dále probírána po skončení 

ORJ s výsledkem, že si tuto akci vezmou na starost Jája  & Rádio a podniknou potřebné kroky k 

obnovení fungování komise OSM (Ochránců skautské mohyly).
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Tímto vyzýváme všechny, kterým není osud Ivančeny lhostejný, aby nabídli svůj čas a schopnosti k 

vyřešení této věci. Pište, prosím, na email ivancena@googlegroups.com. Děkujeme!  Jája & Rádio

12) Informace ze středisek

01 – Nic zajímavého

02 – Proběhl střediskový sněm, nové vedení Emík a Danča

04 – Děvčata 5. místo v celostátním kole ZVaS (ze 16), chlapci z Kopřivnice na 9. místě (ze 14), 

bodování bylo velmi těsné (rozdíly 0,5 či 1 bod), celkově se ZVaS dětem líbil.

Skautská družina v Paskově se asi brzy stane oddílem :) 

05 – Pozvánky viz výše, jinak nic zajímavého

06 – Proběhla drakiáda, byla i v dešti, pozvání i na příští rok

07 – Pozvánky viz výše, jinak nic zajímavého

09 – Po 3 letech se pohnula oprava klubovny, rýsuje se možnost ubytování, do 14 dnů bude  

klubovna funkční. 

Problém se založením účtu ve Fio bance.

10 – Dotaz na impregnaci hangáru – padly různé rady :)

13) Termín příští ORJ

Příští ORJ se uskuteční první čtvrtek sudého měsíce – 6. prosince 2012.

14) Přehled úkolů

• Chrosťa  –  poslat  mejl  s  informace  o  projektu  Hodnocení  kvality.  Včasné  hodnocení  je 

jedním z kritérií pro rozdělení nadstavby dotace.

◦ Termín: ihned

• Vedoucí středisek – v návaznosti na předchozí bod vyplnit Hodnocení kvality středisek ve 

skautISu.

◦ Termín: do konce října

• Vedoucí středisek – dohlédnout na zadání skutečnosti táborů do skautISu.

◦ Termín: do 30. října 2012

• Vedoucí středisek – vyúčtovat dotace z MŠMT a poslat je Plamenovi na kontrolu.

◦ Termín: do konce listopadu 2012
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• Vedoucí středisek – probrat na SRJ dotování vzdělávacích akcí a navrhnout možná řešení.

◦ Termín: do příští ORJ – 6. prosince 2012

• Vedoucí  středisek,  vůdci  kmenů  RS a  klubů OS –  seznámit  své  členy s  problematikou 

Ivančeny a snažit se získat lidi, kteří by se byli ochotni podílet na její záchraně.

◦ Termín: průběžně

Ve Frýdku-Místku 18. října 2012

Zapsala: Irena Dobešová – Amazonka

Upravil: Martin Václav Sukač – Rádio

Schválil: Rostislav Přidal – Chrosťa
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