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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín:        3. prosince 2015 v 17:30 
Místo:           Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomni: 
ses. Irena Krejčí – Amazonka  812.05 – místopředseda ORJ Frýdek-Místek 
ses. Ema Bortlíčková – Emík  812.02 – vedoucí střediska  
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska 
br. Martin Václav Sukač – Rádio  812.05 – vedoucí střediska 
br. Tomáš Stolín    812.06 – vedoucí střediska 
br. Pavel Volný - Citron   812.07 – vedoucí střediska 
br. Jakub Foldyna - Elf   812.09 – zástupce vedoucího střediska 
br. Jan Jošek – Jája    812.05 – volený člen rady 
 
Omluveni: 
br. Rostislav Přidal – Chrosťa   812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek 
br. Jaroslav Paseka – Batul   812.01 
br. Tomáš Berka – Tomča   812.10 – vedoucí střediska 

 
Přítomno 8 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
ses. Martina  Šimíková    812.01  
br. Tomáš Krejčí    812.05 - hospodářský zpravodaj ORJ FM  
br. Jaroslav Polách – Finanz   812.04 - předseda revizní komise ORJ FM 
 
1) Rozpočet: 

 
Bratr Tomík seznámil ORJ F-M s rozpočtem na rok 2016 viz příloha zápisu. ORJ jednotlivé body 
prošla a prodiskutovala. 
Usnesení: 
ORJ F-M schvaluje navrhovaný rozpočet předložený br. Tomášem Krejčím se sloučenými položkami 
cestovného. 
Schváleno (Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0) 

 
2) Ivančena: 

 
ORJ byla ses. Amazonkou seznámena s dalším vývojem sbírek a s vizí plánovaných brigád. Na 
krajské radě byl dohodnut termín brigády pro náš okres, jedná se o poslední květnový víkend 27.-
29.5.2016. Na této brigádě se počítá s 20-30 lidmi z našeho okresu. ORJ vyslovila přesvědčení, že 
počet dobrovolníků, kteří by se chtěli na obnově a přestavbě mohyly podílet, bude mnohem větší. Byl 
tedy vznesen dotaz na přihlašování roverů a rangers na danou brigádu. 

 
 

3) Okresní a krajské kolo ZVaS: 

Okresní kolo ZVaS – 7.5.2016 v Malenovicích (v prostoru sjezdovky) 
Krajské kolo ZVaS – 11.-12.6.2016  
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4) Zprávy z KRJ MSK: 

Ses. Amazonka a br. Tomík seznámili ORJ s informacemi z krajské rady. Informovali, že náčelnictvo 
v této době projednává změny v řádu pro vzdělávání činovníků, a to se zaměřením na OČK.  V řešení 
je i zkouška, kterou by absolvovali vedoucí středisek, okresů a krajů. Tato zkouška by byla se 
zaměřením na personalistiku apod.  

Ústředí dále hledá pořadatele Elixíru 2016 (2.-4.9) ORJ F-M o pořadatelství zájem nemá. 

Ústředí apeluje, aby sněmy podřízených jednotek proběhli nejlépe až po prázdninách 2016.  

ORJ F-M se jednomyslně usnesla na termínu okresního sněmu 27.11.2016 od 10:00 – 15:00 
v Lidovém domě v Místku.  

ORJ F-M prosí br. Tomáše Stolína o zarezervování tohoto termínu. 

5) Žirafa: 

Pořadatelé Žirafy nás prosí o dotaci této akce. V předešlé komunikaci jim byl nabídnut bezplatný 
pronájem Pochně – o to však zájem realizační tým nemá.  

Usnesení: 
ORJ F-M akci Žirafa finančně nepodpoří. Stále však nabízí bezplatný pronájem základny Pocheň. 
Schváleno (Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0) 
 

6) Zpráva zpravodaje kmene dospělých br. Jaroslav Paseka- Batul: 

Okresní zpravodaj pro KD, bratr Batul se obrací na jednotlivá střediska, s  prosbou, aby v předstihu 
zvažovali možnosti rozšíření počtu členů v jednotlivých oddílech K.D. - čili oldskautů, zejména o ty 
čerstvě odrostlé a aby také hledali nové činovníky (-ce) Před sněmy které se blíží. 

Bratr Batul konstatuje, že náš okres má jistě  bratry - sestry, starší 60 let, kteří se,  dle svých možnosti 
podílejí na naší činnosti, nebo mají jiné zásluhy, že by mohli být vyznamenání a stát se členy  
Svojsíkova oddílu. 

 

7)  Zpráva zpravodaje R&R: 

Br. Jája seznámil ORJ s chystanými akcemi pro R&R. Jedná se o akci Roverway a dále připomenul 
snahu ústředí naleznout vedoucího kontingentu pro MOOT.  
 
8) Zpráva zpravodaje Pocheň: 

Proběhla 8. a závěrečná brigáda v roce 2016. V rekonstruované místnosti jsou již vyměněna všechna 
okna, zdvojnásobily se zásoby zpracovaného dřeva, na chodbě a v jedné ze spacích místností je 
vymalováno, proběhla také renovace dveří koupelen. Během 7. Brigády byla zjištěna závada na kotli, 
která byla během následujícího týdne opravena a neovlivnila tak možnost pronájmu základny.  Všem 
brigádníkům velmi děkujeme. Další brigáda je plánována v březnu. 
 
9) Zpráva zpravodaje světlušek a vlčat: 

Ses. Emík připomněla akci Kreat. Přihlášeno je 40 světlušek z okresu. Akce byla velmi rychle 
zaplněna.  
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7) Informační kolečko středisek z činnosti 
 
812.01  plánují na duben 2016 s okresní účetní jednodenní školení pro hospodáře středisek 
812.02 pořádají Kreat a velmi rádi se zúčastnili brigády na Pochni, apelují na členy ostatních 

středisek, aby se také účastnila brigád ve větším počtu 
812.04  --- 
812.05 zve všechny na další ročník plesu 6.2.2016 v Šenově na Horakůvce  
812.06  23.12 budou rozdávat Betlémské světlo na Frýdeckém náměstí 
812.07  --- 
812.09  Drákula úspěšně složil OČK myšlenkové základy skautingu; dále pořádají Travný trek 

2015 12.12; ve spolupráci s farností Morávka secvičili a úspěšně odehráli divadelní 
představení Tři veteráni 

812.10  --- 
 

 
 

8) Datum další rady: 4. 2. 2016 v 17:30 v Kruhu 
  

 
Zápis zhotovila: 

Irena Krej čí - Amazonka 

 

 


