Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

11. června 2015 v 17:30
Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomni:
br. Rostislav Přidal – Chrosťa
ses. Irena Krejčí – Amazonka
ses. Ema Bortlíčková – Emík
br. Radek Macháč – Taťka
br. Martin Václav Sukač – Rádio
ses. Markéta Šuchová
br. Jindřich Vymětalík – Šťovík
br. Tomáš Berka – Tomča
br. Jan Jošek – Jája

812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek
812.05 – místopředseda ORJ Frýdek-Místek
812.02 – vedoucí střediska
812.04 – vedoucí střediska
812.05 – vedoucí střediska
812.06 – zástupce vedoucího střediska
812.09 – vedoucí střediska
812.10 – vedoucí střediska
812.05 – volený člen rady

Omluveni:
br. Pavel Volný - Citron

812.07 – vedoucí střediska

Přítomno 9 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:
br. Tomáš Krejčí
br. Jaroslav Polách – Financ
br. Jaroslav Paseka – Batul
br. Jiří Kubala
ses. Marcela Tkáčová – Marcitů
br. Jakub Foldyna – Elf

812.05 - hospodářský zpravodaj ORJ FM
812.04 - předseda revizní komise ORJ FM
812.01
812.07 - člen střediskové rady
812.01 – zástupce vedoucího střediska
812.09

1) Zpětná vazba Svojsíkovy závody:
Okresní kolo:
ORJ F-M tímto děkuje středisku Šenov za uspořádání základního kola SZ 2015.
(Jednomyslně schváleno)
Okresního kola se zúčastnilo 27 hlídek. Proběhly moduly: Přežití, Závod a Zpětná vazba.
Startovné hlídek bylo stanoveno na 200 Kč. Závod trval 2 dny (15.-16.5.2015) v Šenově.
Ceny byly: poukázky na deskové hry (500 Kč, 500Kč a 1000Kč) + pro všechny skautské
zápalky a skautské nálepky, pro druhé místo navíc družinové cestovní deskové hry Žížaly a
Dáma, pro první místo plastový hrneček.
Zpětná vazba: chybělo WC, příště větší rozptyl v bodování (častá shoda bodů) – přísněji
hodnotit, jasná instruktáž vedoucích – některé stanoviště trvaly déle než 20 min –
hromadění hlídek.
Krajské kolo:
Krajského kola se zúčastnilo 25 hlídek. Závod byl dvoudenní (6.-7.6.2015), na Pochni.
Startovné bylo 200 Kč, proběhly moduly Závod, Přežití, Brány, Zpětná vazba.
Ceny byly: Poukazy do Hudy sportu (500 Kč) + poháry + 3. Místo: náramek, 2. Místo:
nožík, 1. Místo: baterka
Zpětná vazba: ohlídat doprovody hlídek „aby neradily“, tvrdší bodovou stupnici,
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překontrolovat si, zda všichni rozhodčí umí vysvětlit svou disciplínu, mapu závodu opatřit
měřítkem.
Usnesení: ORJ F-M souhlasí s rozhodnutím 1/2015 o poskytnutí účelové dotace KRJ MSK
(Jednomyslně schváleno)
2) Zpráva hospodářského zpravodaje:
ORJ byla Tomíkem seznámena se základem dotace a jeho rozdělením. Prosí střediskové
vedoucí, aby zkontrolovali, zda mají peníze připsány na účtech. Nástavba dotace by měla přijít
opět na konci prázdnin. 8 hlídek z okresu postoupilo do krajského kola SZ, střediska tak mohou
počítat s 2 000 Kč pro středisko za hlídku. Aby mohla být nástavba dotace rozdělena dle
ustanovení ORJ, prosí Tomík všechny o vyplnění skutečnosti záborů do poloviny září.

3) Zpráva zpravodaje pro Pocheň:
Výkonný tým informoval ORJ o schválení žádosti za účelem opravy střechy přístavby –
společenské místnosti. Dotace byla schválena ve výši 60 000 Kč. Nutno dofinancovat
z vlastních zdrojů (28 000 Kč – z táborů a pronájmů). Rekonstrukce střechy proběhne druhý
týden v srpnu. ORJ prosí všechny práce schopné o přiložení ruky k dílu.
Stavěčka tábora proběhne: 3.-5.7; bouračka: 31.7.-2.8. – kdo má čas, nechť se přihlásí
Amazonce
Okresní rada se dále bavila o možnosti čerpání finanční podpory Pochni z okresního rozpočtu
(řádově 5 – 10 tisíc). Bude projednáno na říjnové ORJ.
3) Zpráva zpravodaje R&R:
Br. Jája seznámil ORJ s chystanými akcemi pro R&R. Letáky a další informace pošle
v návaznosti na zápis z rady. Jedná se o zářiovou akci HELP 2015 a o informaci Roverského
odboru o hledání instruktorů i servistýmu na Mikulášský seminář.
5) Zpráva zpravodaje kmene dospělých br. Jaroslav Paseka- Batul:
Br. Batul informoval ORJ o proběhlé kmenové poradě, o zprávě o činnosti náčelníka a strategii
kmene dospělých do roku 2022.
6) Záštita okresu nad akcemi
ORJ diskutovala, zda by bylo potřebné a vhodné některé akce pořádat pod záštitou skautského
okresu, namísto pořádání jednotlivými středisky. Jedná se o akce „Kapka“, Postavme školu
v Africe a Betlémské světlo. Z diskuze vyplynulo, že organizace je jednodušší a volnější, pokud
se do akcí zapojí střediska ve své režii a zvolí si jim vyhovující formu, čas, místo i datum. ORJ
tak akce bude podporovat formou zpráv na webu a fotogaleriemi.
7) Informační kolečko středisek z činnosti
812.01
812.02

na podzim chystají sněm – předpokládá se změna obsazení funkcí
koupili hangár, nyní mají k dispozici 3. Pracují na
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812.05
812.06

812.07
812.09
812.10
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vytvoření databáze věcí, které jsou schopni půjčovat.
----srdečně zvou na nákupy v Tescu, kde za 200 Kč nákup můžete hlasovat pro
projekt jejich nové klubovny. ORJ diskutovala problematiku pozemku, na kterém
má klubovna stát – patří městu, které pronajalo Junáku pozemek na 25 let.
--v září proběhne oslava 25. výročí obnovení střediska
problematika odchodu aktivních vedoucích, v květnu proběhl 1. ročník
památného běhu na počest zemřelého skauta, v září chystají úklid obce.

8) Datum další rady: 1.10.2015

v 17:30 v Kruhu
Zápis zhotovila:
Irena Krejčí - Amazonka
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