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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
Termín: 5. října 2017 v 17:00 
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
ses. Irena Krejčí - Amazonka  812 - předseda ORJ 
br. Tomáš Krejčí - Tomík   812 - místopředseda ORJ  
br. Matěj Vaněk – Lopuch   812.02 – vedoucí střediska- od 17:15 
br. Martin Sulek - Hastrman   812.05 - vedoucí střediska 
br. Tomáš Stolín    812.06 - vedoucí střediska    
ses. Hana Kubalová    812.07 – zástupkyně vedoucího střediska    
br. Petr Vlček - Baňka   812.09 - vedoucí střediska  
br. Tomáš Berka    812.10 – vedoucí střediska   
br. Jaroslav Paseka - Batul   Zpravodaj KD 

 
Hosté: 
br. Jaroslav Polách – Finanz   Předseda revizní komise 
ses. Tereza Drozdová – Kori   812.05 
 
Omluveni: 
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska 
br. Martin Václav Sukač - Rádio  812.05 - volený člen rady 
 
Nepřítomni: 
Br. Michal Břežek – Herr Flick  812.01 – vedoucí střediska 

 
Přítomno bylo 9 členů z 12, rada byla usnášeníschopná.  
 
------------------------------------------------------------- 
 

• Sněm střediska Kruh:  
10. 9. 2017 proběhl mimořádný sněm střediska 812. 02 Kruh – nově zvoleni:  

• Vedoucí střediska – Matěj Vaněk – Lopuch 

• Zástupce vedoucího střediska – Marek Jonák 
• Zástupce vedoucího střediska – Ema Bortlíčková – Emík  

 

• Tábory 2017: 
812.02: 3 tábory – oddíly skautů a skautek jely společně, vše bez problémů 
812.05: 4 tábory na dvou tábořištích, vše bez problémů 
812.06: 1 tábor pro všechny členy, bez problémů  
812.07: 4 tábory na 3 různých místech, bez problémů 
812.09: 1 tábor bez problémů a zranění 
812.10: 3 tábory – středisko shání na další rok louku s vybavenou základnou – nejlépe na všechny turnusy 
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Oldskauti:  Proběhl tábor oldskautů – z našeho okresu se bohužel nikdo nezúčastnil. Celkem tábořilo 40 lidí. 
 
3. Hospodaření: 

• vyúčtování táborů 2017 
Br. Tomík poděkoval přítomným za včasné odevzdání skutečnosti táborů, zároveň prosí středisko 812.04, 
aby neprodleně odevzdalo tuto skutečnost, která měla být odevzdána 15. září.  
 

• nadstavba dotace 
Br. Tomík seznámil ORJ s tabulkou rozdělení nadstavby dotace. 
 
Usnesení: ORJ F-M byla seznámena s předloženým návrhem rozdělení nadstavby dotace, souhlasí s ním 
a schvalují jej. 
pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 – návrh byl přijat 
 
Peníze zašle br. Tomík na účty do 8. 10. 2017. Termín pro vyúčtování dotací byl stanoven na 5. 11. 2017 
elektronicky, 12. 11 po konzultaci v papírové podobě.  
 

• Výše členského příspěvku 
Výše odvodu na ústředí ještě nebyla stanovena, Na kraj činí odvod 30 Kč, na okres byl v loňském roce 45 
Kč. 
 
Usnesení: ORJ F-M stanovuje výši registračního příspěvku okresu  pro rok 2018 na 45 Kč. 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 – návrh byl přijat  
 
 
4. Vzdělávání na okrese: 

• ČERV - zatím přihlášeno 22 lidí ze šesti středisek  
Ses. Amazonka informovala o chystaném rádcovském kurzu. Kapacita je téměř naplněna. První víkend se 
uskuteční na okresní základně Pocheň, druhý v Ostravě. 
 

• Čekatelský kurz jaro 2018 - pro nezájem středisek zrušen  
Vzhledem k nezájmu většiny středisek kurz neproběhne a ani se nepředpokládá, že by proběhl později. Ses. 
Amazonka dál bude aktivně vyhledávat kurzy, které jsou v dojezdové blízkosti a během školního roku.  
 
5. Okresní akce 1. pololetí: 

• Freever – proběhlá akce pro rovery a rangers – ohlasy velmi kladné 
• Kreat – naplněna kapacita 

• Pietní akt 28.10 – všechny zveme v 10:00 před památník u 1. ZŠ F-M 
• ČERV – rádcovský kurz, první dva víkendy v listopadu 

 
6. Okresní akce 2. pololetí: 

• ZVaS – pořadatel středisko 812.07 

• Hledá se pořadatel akce pro skauty a skautky 
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7. Pocheň: 
• zpráva obsazenosti tábořiště a základny  

Br. Tomík informoval o proběhlých táborech na Pochni – 4 turnusy táborů. Od poloviny září až do prosince 
je základna o víkendech obsazená.  
 

• podání žádosti na rekonstrukci toalet 
V listopadu se podávají žádosti k čerpání dotací na opravy a údržbu nemovitostí Junáka. Br. Tomík podává 
žádost na rekonstrukci toalet. 
 

• podání žádosti na odkup obecního pozemku, který vede skrz tábořiště 
Část pozemku základy a tábořiště Pocheň je ve vlastnictví obce Široká Niva. Jedná se asi o 1 000 m2. Po 
rozmluvě se starostkou byl vyjednán možný odkup, avšak za běžnou cenu v této lokalitě – tj. 100 Kč/m2. 
Vzhledem k této částce byla podána předběžná žádost k ústředí na dar a bezúročnou půjčku.  
 
Usnesení: ORJ F-M pověřuje ses. Amazonku a br. Tomíka  pokračováním ve vyjednávání o odkupu 
tohoto pozemku. 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 – návrh byl přijat 
 

• stále sháníme starší prostěradla, utěrky, nářadí, pánve apod.  
 

• sadba stromků 20.-22.10. – na Pochni bude sazeno 100 ks sazenic, prosíme o pomoc. 
 
8. Informační kolečko: 
 
812.01 -  
812.02 – proběhl mimořádný sněm, nové vedení ve vedení střediska i oddílů, v říjnu proběhne 
celostředisková akce MISS foto 
812.04 -  
812.05 – proběhne Kreat 
812.06 – účast hlídky v celostátním kole Svojsíkova závodu 
812.07 –   
812.09 – podzimní výstup na Ivančenu, 4. 11.  – závod tří vrchů 
812.10  -  
Batul – br. Batul informoval o rozhodnutí KUJ zrušit Magoš  

Web dospělých: kmendospelych.nadobzor.cz 
 
 

Datum příští rady: 
Bude stanoveno na základě emailového hlasování. Rada bude výjezdní na Pocheň 
 

Zápis zhotovila – Irena Krejčí - Amazonka 


