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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 

 
 

Termín:     4 . prosince 2014 v 17:30 
Místo:       Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomni: 
br. Rostislav Přidal – Chrosťa   812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek 
ses. Irena Dobešová – Amazonka  812.05 – místopředseda ORJ Frýdek-Místek 
ses. Ema Skarková – Emík   812.02 – vedoucí střediska  
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska 
br. Martin Václav Sukač – Rádio  812.05 – vedoucí střediska  
br. Markéta Šuchová    812.06 – zástupce vedoucího střediska 
br. Pavel Volný - Citron   812.07 – vedoucí střediska 
br. Jindřich  Vymětalík – Šťovík  812.09 – vedoucí střediska 
 
Omluveni: 
br. Jan Jošek – Jája    812.05 – volený člen rady 
 
Přítomno 8 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
Tomáš Krejčí     812.05 – hospodářský zpravodaj ORJ FM  
br. Jaroslav Paseka – Batul   812.01– člen kmene dospělých 
br. Jaroslav Polách – Financ   812.04 – předseda revizní komise ORJ FM 
br. Vojtěch Mališ - Qwasoň   812.10 – člen revizní komise střediska 
 

 
------------------------------------------------------------- 
 
1) Rádcovský kurz Červ: 
 
ORJ byla seznámena s rádcovským kurzem, který proběhl v posledních dvou víkendech v 
měsíci listopadu. Kurz absolvovalo 20 rádců z okresu F-M i Ostravy (2 rádkyně z Polanky). 
Prvního víkendu se zúčastnilo 23 rádkyň a rádců - původně přihlášeno 30. Kurz proběhl 
úspěšně, zpětná vazba byla velmi kladná. Instruktorský tým prosí vedoucí středisek, aby se 
zaměřili na to, jaký vliv a zda vůbec, měl rádcovský kurz na rádce samotné a jejich činnost v 
oddílech.  
Ze zpětných vazeb bylo vyzdviženo přání dalšího kurzu (ročníku), který by měl 3 víkendy. 
Koncept dvou víkendů hned po sobě, rádcům vyhovoval a preferovali by jej i pro další budoucí 
absolventy. Stejně tak kladně hodnotili poměrně dlouhou cestu na Pocheň.  
Instruktorský tým by rád uspořádal druhý ročník v říjnu 2015 (dva víkendy) a listopadu (3. 
závěrečný víkend). 
Čekatelský a vůdcovský kurz se v roce 2015 neplánuje.  

 
2) Zprávy zpravodaje pro RS br. Jan Jošek - Jája: 

Br. Jája se omluvil z nepřítomnosti. Rád by připomněl tabulku, do které by střediskoví vedoucí 
měli doplnit kontakty na rovery ve středisku. Prosím, učiňte tak zde: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f2KLH5N7KkxXOyiZ8DzpXJ9eH2AjXC_qzRVQth2Edy4/edit?u

sp=sharing 

Okresní roverská akce proběhne 17.-19.4.2015 na Pochňi 

4) Zpráva zpravodaje světlušek a vlčat ses. Eva Březinová - Sluníčko: 
Nepřítomna, zpráva o proběhlé akci Bonbon nebyla zatím zaslána. 
 
5) Zpráva hospodářského zpravodaje br. Tomáše Krejčího - Tomíka: 
ORJ byla br. Tomíkem seznámena s odesláním vyúčtování na kraj, zatím ve fázi předběžného 
schválení. 
 
6) Svojsíkův závod 2015: 
Na ORJ bylo řešeno možné pořádání krajského kola závodu. Vzhledem k tomu, že ORJ F-M již 
7 let nepořádala krajské kolo, je pravděpodobnost vysoká. Rozhodnuto bude v lednu na KRJ. 
ORJ k tomuto zaujala neutrální postoj. Nevadí, pokud kolo budeme pořádat, nebrání se ani 
tomu, aby pořádala až krajské kolo ZVaS v roce 2016.  
 
Okresní kolo - Šenov: termín 16.-17.5.2015 - potřeba 2-3 lidi z každého střediska - pomoc na 
stanovištích. 
 
6) Ostatní: 
Hukvaldský seminář:  
Br. Citrón informoval ORJ, že seminář proběhl úspěšně, avšak účast nebyla tak velká, jak 
pořadatelé předpokládali. Akce nebyla ztrátová, ovšem zhruba 75 lidí je málo. Proto se 
pořadatelé na 70% rozhodli, že další ročníky semináře již nebudou. 
 
Okresní GPS: 
Br. Chrosťa prosí všechny, aby se ve svých střediscích podívali po okresních GPS, které 
naposledy byly na Poradní skále. Je zde velká pravděpodobnost, že poté byli půjčeny některému 
ze středisek a nebyly vráceny.  
 

7) Informační kolečko středisek z činnosti 
 
812.01  V současné době řeší možnost zrušení střediska, či nucenou zprávu. Důvodem je 
  personální obsazení funkcí a problémy s oddíly. 
812.02 26.12.2014 bude středisko slavit 25. výročí založení střediska. 
812.04  --- 
812.05 Zve všechny na 6. ročník plesu - 7.2.2015 na Horakůvce (vstupenky v prodeji od 

5.12.2015) - více informací v přiloženém letáku. 
812.06  Bude pořádat akci Betlémské světlo - formou zájemců, kterým světlo z Betléma 
  doručí. Světlo by mělo dorazit 20.12.2014. 
812.07  Taktéž bude pořádat Betlémské světlo. 
812.09  --- 
812.10  Středisko také zve na ples, bližší informace rozešlou v brzké době. Středisko také 

  zvažuje koupi tee-pee, k zapůjčení mají také klasický hangár. 
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8) Datum další rady: 5.2.2015 v 17:30 v Kruhu 

 

  Zápis zhotovila: 

Irena Dobešová - Amazonka 


