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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 

 

Termín: 1. června 2017 v 17:00 
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomní členové rady: 
br. Tomáš Krejčí - Tomík    812 - místopředseda ORJ 
ses. Ema Bortlíčková - Emík   812.02 - vedoucí střediska  
br. Radek Macháč - Taťka    812.04 - vedoucí střediska 
br. Martin Sulek - Hastrman    812.05 - vedoucí střediska 
br. Pavel Volný - Citron    812.07 - vedoucí střediska    
br. Petr Vlček - Baňka    812.09 - vedoucí střediska 
br. Tomáš Berka – Tomča    812.10 - vedoucí střediska 
br. Martin Václav Sukač - Rádio   812.05 - volený člen rady 
br. Jaroslav Paseka - Batul    Zpravodaj KD 
 
Omluveni: 
ses. Irena Krejčí - Amazonka   812 - předseda ORJ 
br. Tomáš Stolín     812.06 - vedoucí střediska    
 
Nepřítomni: 
br.  Michal Břežek - Herr Flick   812.01 - vedoucího střediska  
 
Přítomno  9  z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
ses. Karla Tomisová – Kája    812.05 - zástupce vedoucího střediska  
ses. Radmila Sulková – Žába   812.05  
------------------------------------------------------------- 
 
01: Poděkování středisku Petr Bezruč za uspořádání skvělého základního kola SZ. 

 
ORJ Frýdek-Místek poděkovala středisku Petra Bezruče za uspořádání základního kola Svojsíkova závodu.  
Rada diskutovala o průběhu závodu a vyhodnotila jej jako velice vydařený. Uvítali bychom výstupy zpětné 
vazby účastníků a pořadatelů, případně závěrečnou zprávu. 

 
02: Pořadatelství ZVaS 2018 

 
Pořadatelství základního kola ZVaS  připadá na středisko 812.07 Svatý Jiří.  
Diskutovalo se o možnosti rozšířit kapacitu kola. Br. Sukač navrhl uspořádat závody 2v1 - dva okruhy, jeden 
pro chlapeckou, jeden pro dívčí kategorii. Br. Volný již o způsobech přemýšlel, zadal střediskové radě 
připravit návrhy na místa a systém. Pokusí se o přijetí maximálního počtu hlídek.  
 
Do říjnové rady připraví br. Krejčí soupis oddílů,  počtu a výchovné kategorii členů dle registrace 2017. 
Dále bude diskutována varianta ZVaS2018, případně kvóty či nutnost uspořádání střediskového kola. 
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03: Plán okresních akcí 2017/2018 
 
ŘÍJEN: 
21.-22.10.2017  Kreat 
– akce pro světlušky a vlčata, místo konání Šenov 
– kapacita 40 dětí 
– přednostně vyhrazeno pro mimošenovské 
– přihlášky na e-mail radka.sulkova@seznam.cz, prosíme o informaci o poštu vlčat, světlušek a   
   kontaktní osobu včetně kontaktů 

 
 
28.10.2017 - Pietní setkání u busty T.G.Masaryka  
–  před 1. ZŠ F-M „pod sovou“ 
 
LISTOPAD: 
3.-5.11.2017  Rádcovský kurz ČERV 2017 - první víkend 
10.-12.11.2017  Rádcovský kurz ČERV 2017 - druhý víkend 
 
DUBEN: 
21.4.2018   výstup k mohyle Ivančena 
 
KVĚTEN: 
ZVaS  2018   
 
Potřebujeme nutně vědět reálnou poptávku - počet účastníků na čekatelském kurzu Červ 2018! 
Prosíme o zaslání adeptů na čekatele do 30.6.2017. 
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04: Zpráva hospodářského zpravodaje: 
 

Připomenutí povinnosti odevzdání hospodářského výkazu +  účetní závěrky. Střediska s nepotvrzenými 
hospodářskými výkazy (pravděpodobně nepřiložena kopie dokumentů): 
- 812.01 (2014/2015) nepotvrzený  
- 812.07 (2014/2015) nepotvrzený  
- 812.10 (2014/2015) nepotvrzený  
- 812.04 (2014,2015,2016) neodevzdaný 
Střediska výše zajistí co nejdřívější nápravu nedostatků. 
 
Základy dotace MŠMT jsou rozeslány na účty středisek. Připomínáme povinnost vyplývající z dotační 
vyhlášky odevzdat skutečnosti táborů. 
 
Termín odevzdání vyúčtování dotací do 15.11.2017 
 

05: Zpráva správce základny Pocheň: 
 
Letos 3 tábory + jeden letní běh vzdělávací akce. 
Nabízíme volný termín 30.7.2017 - 12.8.2017. 
Vyrobeno 12 nových podlážek. 
Rada byla informována o průběhu prací a nutnosti oprav. 
Děkujeme Radku Macháčovi - Taťkovi za posekání pozemku před tábory (12-16.6.2017) 
 

06: Zpráva zpravodaje KD: 
 
Br. Paseka poděkoval středisku Kruh a okresu F-M za poskytnutí prostor ke schůzce družiny slezské 
Svojsíkova oddílu, která proběhla ke všeobecné spokojenosti.  
S lítostí oznámil pravděpodobné ukončení vydávání časopisu MAGOŠ. 
 

07: Kolečko středisek 
 
02:  letos pořádají o jeden tábor méně, není zájem ze strany dětí 
05:  prosí o agitaci na KREAT 
       v sobotu 26.8.2017 v rámci šenovského jarmarku budou provozovat lanové překážky: LANANII 
07: oddíl Staříč se zúčastnil akce Skautský dobrý skutek 
09: volné tábořiště na Morávce, za Bebkem v termínu od 5.8.2017 
 4.11.2017 proběhne na Morávce Závod Tří Vrchů:  http://www.z3v.cz/  možno pomáhat, možno  
 závodit 
 

08: Ostatní 
Krajské roverské setkání Bo Tea  15.-17.9 v Klimkovicích 

Datum příští rady: 5. 10. 2017 v 17:00 v okresní klubovně 
        
        Zápis zhotovil – Tomáš Krejčí - Tomík 


