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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 

 

Datum:  čtvrtek 29. března 2012 

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

Začátek:  17:30 

Přítomni:  br. Rostislav Přidal – Chrosťa  - předseda ORJ a VS 812.01 

br. Martin Hapala – Plamen  - hospodář ORJ 

br. Dalibor Flám – Jaffar  - vedoucí akce Ivančena 2012 

br. David Marek – Romanov  - výchovný zpravodaj ORJ 

  br. Matěj Štěpánek   - VS 812.02 

br. Radek Macháč – Taťka  - VS 812.04 

br. Martin Sukač – Rádio  - VS 812.05 

ses. Irena Dobešová – Amazonka - ZVS 812.05 

br.Tomáš Krejčí   - středisko 812.05 

br. Vladimír Pavlosek -Černobyl - VS 812.06 

br. Pavel Volný – Citrón  - VS 812.07 

br. Jindřich Vymětalík - Šťovík - VS 812.09 

 

 

Přítomno 7 z 8 členů ORJ, rada byla usnášeníschopná. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Rezignace zástupce předsedy ORJ br. Bortlíčka 

ORJ byla informována o rezignaci místopředsedy Okresu, Václava Bortlíčka – Šašíka. Důvodem jsou 

osobní důvody. Předseda Okresu situaci konzultoval s organizačním zpravodajem Junáka a 

východiskem je dovedení Okresu k řádnému volebnímu sněmu pouze předsedou (Rostislavem 

Přidalem). Toto řešení není v konfliktu s organizačním řádem Junáka.  

Okresní rada bere toto řešení na vědomí. 

3. Závod světlušek a vlčat 
 Termín: 8. květen 2012 

 Místo konání: Šenov 

 Pořadatel: středisko Šenov 

V neděli 1. 4. 2012 (16.00) bude první přípravná porada (v Šenově). Šenovácí prosí všechny skauty 

(rovery a roverky), aby dorazili na tuto schůzku, případně kontaktovali Rádia (721 823 580). 

Pořadatelé omezili počet hlídek, důvodem je organizační náročnost samotného závodu. Pořadatelé 

nejsou schopni zajistit start více hlídkám tak, aby bylo možno závod považovat za regurelní.  

Počty hlídek pro jednotlivá střediska: 

 Středisko 8.pp   3 hlídky 

 Středisko Kruh   2 hlídky 

 Středisko Frýdlant  2 hlídky 

 Středisko Šenov   5 hlídek 

 Středisko Petr Bezruč  2 hlídky 

 Středisko Brušperk  6 hlídek 
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 Středisko Pražmo   2 hlídky 

 Středisko Dobrá   2 hlídky 

Celkový počet hlídek je 24. Počty hlídek za jednotlivá musí jít mailem do neděle 1. 4. 2012, do 16.00. 

Pokud nějaké středisko nenaplní svůj počet hlídek, je povinno informovat pořadatele závodů, který 

informuje dříve odmítnuté hlídky. 

Středisku Šenov bude poskytnuta dotace ve výši 7000 Kč, z rozpočtu schváleného na minulé ORJ. 

Částku si středisko Šenov vyúčtuje ve svém vlastním účetnictví. 

4. Pořadatelství závodů v rámci Okresu 

Předsednictvo vypracuje do příští rady Okresu návrh systému „kolečko“, které poslouží pro rozdělení 

pořadatelství jednotlivých skautských závodů (Svojsíkův závod a ZSaV). 

5. Schválení dotace podle Skautingu do každé dědiny. 

ORJ Frýdek-Místek schvaluje materiál: Skauting do každé dědiny – rozdělení dotace pro rok 2012, 

který je veden jako příloha tohoto zápisu. 

Usnesení 2012/03/01: 

Okresní rada schvaluje mimořádnou dotaci organizačním jednotkám dle projektu „Skauting do každé 

dědiny“. 

Návrh byl schválen jednomyslně. 

6. Registrace 2012 

Br. Přidal informoval o registraci 2012. Všem střediskovým vedoucím děkuje za skvělou práci. 

Výsledky registrace 2012 jsou přiloženy jako příloha 2 tohoto zápisu 

7. Okresní tábořiště 

Br. Přidal s br. Flámem informovali o důvodech, proč projekt nevyšel. Předsednictvo bude hledat dál 

možná místa na okresní tábořiště. 

8. Vzdělávání 

Br. Přidal popsal situaci se vzděláváním na Okrese a o problémech, které vedly ke špatné komunikaci 

mezi členy ORJ, dále byly diskutovány důvody neuskutečnění vůdcovského kurzu Uhel. 

Čekatelský kurz – postoj ORJ je v této otázce nejednotný. ORJ se shodla na tom, že do 15. dubna 

všechny střediska pošlou počty lidí, kteří mají zájem se zúčastnit čekatelského kurzu pořádaného 

Okresem (podzim 2012). Dle počtu se následně rozhodne o pořádání nebo naopak nepořádání 

čekatelského kurzu v podzimním termínu. 

ORJ doporučuje Předsednictvu zlepšit komunikace, co se týče konání vzdělávacích akcí a kurzu. 

ORJ FM nepořádá žádný zdravotnický kurz. Nicméně ORJ FM domlouvá účast na ostravském 

zdravotnickém kurzu (přednášky by měly být ve Frýdku-Místku). Podrobný popis, jak se přihlásit na 

podzimní běh zdravotnického kurzu zašle br. Marek (zpravodaj pro vzdělávání) emailem. 
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9. Ostatní 

Br. Flám informuje o Ivančeně, apeluje na všechny ostatní střediska, aby poskytly lidi do servis teamu. 

Je potřeba se ozvat do 5. 4. 2012 (d.flam@seznam.cz) 

10. Diskuse nad materiálem ze střediska Šenov 

ORJ se shodla, že okresní rady budou nově každý první čtvrtek v sudém měsíci, s výjimkou letních 

prázdnin. Povinností předsednictva je poslat materiály 14 dnů před okresní radou. 

Termín dašlí ORJ je 7. 6. 2012 v 17.30 v okresní klubovně 

 

Zapsal: br. Martin Hapala - Plamen 

Správnost potvrdil: br. Rostislav Přidal - Chrosťa 

mailto:d.flam@seznam.cz


Skauting do každé dědiny, seznam rozdělených dotací pro rok 2012 
 

Parametry: 
 Oddíl mladších členů, který nebyl registrován v registraci 2011 (nově vzniklý) – 5000 Kč 

 Nové středisko – 30000 Kč 

 

Registrace 2012 
812.01 – čtyři oddíly mladších členů, nárůst oproti registraci 2011 o jeden oddíl. Přiznaná dotace 

5000 Kč 

812.02 – čtyři oddíly mladších členů, oproti registraci 2011 žádná změna (Dobrá vytvořila nové 

středisko). 

812.04 – dva oddíly mladších členů, oproti registraci 2011 žádná změna. Vznikl nový roverský kmen. 

Přiznaná dotace ve výši 5000 Kč. 

812.05 – tři oddíly mladších členů, oproti registraci 2011 žádná změna 

812.06 – tři oddíly mladších členů, oproti registraci 2011 nárůst o jeden oddíl. Přiznaná dotace ve 

výši 5000 Kč. 

812.07 – pět oddílů mladších členů, oproti registraci 2011 nárůst o jeden oddíl. Přiznaná dotace ve 

výši 5000 Kč. 

812.09 – tři oddíly mladších členů, nárůst oproti registraci 2011 o jeden oddíl. Přiznaná dotace ve 

výši 5000 Kč. 

812.10 – dva oddíly mladších členů. Nárůst oproti registraci 2011 o jeden oddíl. Navíc založeno nové 

středisko. Přiznaná dotace ve výši 35000 Kč. 

 

Pro rok 2012 bude na podporu nových oddílů a středisek celkově rozděleno 65000 Kč. 

 

Finanční prostředky budou převáděny průběžně během roku 2012, nejzazším termín bude 

30.9.2012. 

 

Vypracoval: 

Martin Hapala – Plamen  
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