Zápis ze zasedání okresní rady 7. 6. 2012
Přítomni:
Pavel Volný – Citrón
Jindřich Vymětalík – Šťovík
Eva Březinová – Sluníčko
Markéta Kučová – Kuči
Ema Skorková – Emík
Jaroslav Polách – Finanz
Martin Macháč
Irena Dobešová – Amazonka
Martin Sukač – Rádio
Vladimír Pavlosek – Černobýl
Martin Hapala – Plamen
Dalibor Flám – Jaffar

VS 812.07
VS 812.09
ZVS 812.10
VS 812.10
středisko 812.02 (z pověření VS)
Předseda RK ORJ FM
ZVS 812.04
ZVS 812.05
VS 812.05
VS 812.06 (od 18:45)
Hospodář ORJ FM (od 18:15)
Vedoucí Ivančeny 2012

1. Kontrola usnášeni schopnosti, kontrola zápisu a úkolů z minulé ORJ
2. Informace k táborům
a. Středisko 812.06 – uzavřít ve skautisu hlášenky táborů
b. Upozornění na změnu v zákonu ohledně novely Zákona o zdravotních službách
3. ZVaS
a. Br. Přidal poděkoval středisku 812.05 za uspořádání okresního kola
b. Proběhla krátká diskuze nad průběhem okresního i krajského kola závodů a
umístění hlídek z našeho okresu
c. Návrh usnesení:
i. ORJ FM schvaluje příspěvek na dopravu ve výši 1000 Kč pro každou
hlídku, která se zúčastnila Krajského kola.
ii. Návrh byl jednomyslně přijat
d. Br. Macháč: Bude možno dotovat účast na celostátním kole? Br. Přidal
prodiskutuje finanční možnosti s hospodářem, na toto peníze nejsou
v rozpočtu. Na příštím zasedání případně dořešíme.
e. Návrh usnesení o pořadníku pro pořadatelství závodů v dalších letech:
i. ORJ FM schvaluje rozdělení pořadatelství ZVaS a Svojsíkova závodu
dle čísel středisek (SZ 2013 - 812.01; ZVaS 2014 - 812.02; SZ 2015 812.04; ZVaS 2016 - 812.05; SZ 2017 - 812.06; ZVaS 2018 - 812.07;
SZ 2019 - 812.09; apod.). Okresní rada může svým usnesením tento
harmonogram jednorázově změnit.
ii. Návrh přijat jednomyslně
4. Informace o proběhu akce Ivančena 2012
a. Br. Přidal poreferoval o této akci a zodpověděl dotazy
5. Kapka 2012
a. Termín 15. – 17. 6. 2012 – Případní zájemci nechť kontaktují ses. Kociánovou
(terezka@skautifm.cz)
6. Informace o vzdělávání
a. Br. Přidal informoval o malém zájmu o případné ČK v našem okrese, také
zmínil zájem předsednictva se dále věnovat hlavně rádcovskému vzdělávání.
Návrhy se zatím připravují.

b. Ses. Březinová vznesla stížnost na br. Jiřího Ference – Ferdu, který se jako
hlavní instruktor zdravotnického kurzu choval nevhodně.
7. Poradní skála 2013
a. Br. Přidal informoval o záměru předsednictva podat projekt na pořádání
Poradní skály 2013 a zodpověděl otázky
b. Návrh usnesení:
i. ORJ FM souhlasí s ucházením se o pořadatelství akce Poradní skála 2013 a
ii.

pověřuje br. Přidala k sestavení týmu a sepsání projektu, který po schválení
ORJ FM předloží Odboru vlčat a světlušek.
Návrh byl jednomyslně schválen

8. Ostatní:
a. Středisko 812.05 podalo námět na diskuzi ohledně příloh časopisu Skaut – Časostroj.
Z diskuze vzešel tento návrh usnesení:
i. ORJ FM vyslovuje nesouhlas s posíláním jiných časopisů, jako komerční
sdělení, které jsou přílohou skautských časopisů. ORJ FM je toho názoru, že
např. časopis Časostroj je v přímém rozporu se skautskými ideály. ORJ FM
také nesouhlasí se zasíláním příloh skautských časopisů bez předchozího
informování všech činovníků Junáka. Pokud není schopno vedení TDC
reflektovat vhodnost a nevhodnost příloh skautských časopisů a placené
inzerce v nich, doporučuje ORJ FM zvážit rezignaci zodpovědných osob
ii. Pro návrh: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 3

