Junák – český skaut, okres Frýdek-Místek, z.s.

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

7. června 2018 v 17:45
Nová skautská klubovna Sviadnov

Přítomní členové rady:
ses. Irena Krejčí - Amazonka
br. Tomáš Krejčí - Tomík
br. Radek Macháč – Taťka
ses. Karla Tomisová - Kája
br. Tomáš Stolín
br. Pavel Volný - Citron
br. Petr Vlček - Baňka
br. Tomáš Berka
br. Jaroslav Paseka - Batul

812.05 - předseda ORJ
812.05 - místopředseda ORJ
812.04 - vedoucí střediska
812.05 - zástupkyně vedoucího střediska
812.06 - vedoucí střediska
(od 18:13)
812.07 - vedoucí střediska
812.09 - vedoucí střediska
812.10 - vedoucí Střediska
Zpravodaj KD

Omluveni:
br. Martin Václav Sukač - Rádio

812.05 - volený člen rady

Nepřítomni:
br. Michal Břežek – Herr Flick
br. Matěj Vaněk - Lopuch

812.01 - vedoucí střediska
812.02 - vedoucí střediska

Přítomno 9 z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:
Ses. Marcela Tkáčová – Marcitů
Ses. Martina Šimíková - Marťa
Br. Jan Tkáč – Orel
Ses. Hana Kubalová
Br. Jaroslav Polách – Finanz
Ses. Markéta Šuchová

812.01
812.01
812.01
812.07
812.04
812.06

-------------------------------------------------------------

01: ZVaS:
Ses. Amazonka poděkovala středisku Sv. Jiří za ukázkové uspořádání základního kola Závodu vlčat a
světlušek.
Při pořádání se pořadatelům osvědčilo dvojí kolečko trasy – pro chlapce a pro dívky. Stanoviště
zdravověda bylo mimo trasu a děti plnily zdravovědu během dne.
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Autobus na základní kolo, který byl vypraven, bude středisku Šenov uhrazen na části trasy z Frýdku
do Staříče a zpět. Speciální trasu Staříč – Frýdek – uhradí okres.
V dalších letech by bylo potřeba myslet i na autobus na krajské kolo závodů.
Platby hlídkám, které nedojely, nebudou vráceny.

02: Akce okresu pro skautský rok 2018/2019:
Sestra Amazonka přiblížila naplánované akce na 1. Pololetí skautského roku 2018/2019. Byl rozdán
plakát každému oddílu a na střediska. Počítejte s ním při plánování oddílové činnosti.
Akce RoveřiFM bude vždy blíže specifikována před danou akcí – bude se jednat o akce pro věkovou
skupinu 12+.
Akce Brigády na Pochni jsou otevřeny všem, kteří chtějí přiložit ruku k dílu na okresní základně
Akce workshopy – určeno činovníkům 18+
Rádcovský kurz – pro rádce a rádkyně od 13 let
Okresní rady, zvláště ta výjezdní je určena členům střediskových rad a ostatním aktivním
činovníkům.
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03: Zprávy z Pochně - brigády, tábory, projekty:
Bratr Tomík informoval okresní radu o průběhu pronájmů na Pochni. Většina prázdnin je
obsazena.
•

Na brigádách se pracuje na probíhajícím projektu – výroby nových postelí. V termínu 8. - 10.
Června budou instalovány postele do „železného“ pokoje. Na konci prázdnin pak postele
v druhé místnosti.

•

Nákup části pozemku, na kterém se nachází táborová kuchyně, je ve fázi před podpisem
smlouvy se starostkou. Bezúročná půjčka z ústředí bude na 75.000 Kč, dar 30.000 Kč.

•

Projekt opravy toalet stále nebyl fyzicky zahájen. Je nás málo.

•

Dřevo, které bylo z pokácených stromů a pomohli jej z pozemku sesbírat i účastníci CEJ – za
což jim děkujeme, je zpracováno a v dřevnících.

04: Zprávy oldskautů:
O akcích kmene dospělých po prázdninách 2018 informoval ORJ br. Batul .
V květnu se odehrál zájezd KD do Dolomit, bylo navštíveno městečko Rovereto a další. Akce byla
velmi úspěšná, na rok 2019 je v plánu zájezd do Anglie po stopách RBP.
Během minulého víkendu (1. – 3. 6. 2018) proběhlo OS Jamboree v Miletíně.
Svojsíkův oddíl plánuje pořídit knihy o Ivančeně a darovat ji knihovnám.

05: Podpora okresu:
Podpora účastníků mezinárodních skautských akcí okresní radou:
-

Bude případně čerpáno z rezerv okresu (v současném rozpočtu na ně není pamatováno)
Br. Tomík přečetl žádost br. M. Šína ze střediska Šenov.

1) Podpora servistýmu CEJ 2018 (2 x RR, středisko Šenov)
-Navržena podpora 500,- Kč na osobu / 700 Kč,- na osobu / 1000 Kč na osobu. Jako první ORJ
hlasovala o nejvyšší částce, tedy 1000 Kč.
PRO:
PROTI:

5
0

ZDRŽEL SE:

4
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Usnesení: ORJ FM podpoří Michaelu Záškolnou a Marka Šína částkou 1000,- Kč na osobu
v případě, že budou souhlasit s vytvořením videa a komentovaným promítáním fotek na
téma mezinárodní rozměr skautingu.
2) Podpora dětí cestujících na CEJ 2018
Navržena podpora 500,- Kč na osobu a nulová podpora. Jako první ORJ hlasovala o nejvyšší
částce, tedy 500 Kč.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

7
2
0

Usnesení: ORJ FM podpoří účastníky CEJ částkou 500 Kč na osobu.
3) Podpora účastníků ROVERWAY 2018
- Ses. Šuchová informovala o celkových nákladech na akci ve výši přibližně 14.000 Kč. S pomocí
střediska Petra Bezruče se již podařilo částečně snížit finanční zátěž účastníků.
- Navržena byla podpora 1000 Kč na osobu / 1500 Kč na osobu a 2000 Kč na osobu. ORJ
diskutovala o vhodnosti pomoci podpořených účastníků na některé z okresních akcí a
besedě o mezinárodním rozměru skautingu.
- Jako první ORJ hlasovala o nejvyšší částce, tedy 2000 Kč.
PRO:
PROTI:

8
1

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení: ORJ FM podpoří účastníky CEJ částkou 2000 Kč na osobu.
Koordinaci podpory 2,3 zajistí ses. Markéta Šuchová.

05: Kolečko:
Středisko Doberčata
-

Br. Tomáš Berka hovořil o vhodnosti zapojení se skautů do ekologických akcí v místě bydliště.
Sami skauti z Dobré se dvakrát ročně podílí na ekodni v Dobré
Hovořilo se o bazárku skautského vybavení. Buďto formou blešího trhu, nebo formou
inzerce například na stránkách okresu. Ses. Amazonka a br. Tomík ověří možnost zavedení
inzerce skautského vybavení na stránkách ORJ.
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Br. Tomáš Breka dále informoval o stavbě nové skautské klubovny, na stejném místě, v rámci
rekonstrukce fary. Investorem je místní farnost. Nová přístavba bude mít dvě klubovny a
vlastní sociální zařízení.

Středsko Petra Bezruče
-

Ses. Markéta informovala o možnosti získání velkých finančníc prostředků z projektu
z Magistrátu města Frýdku-Místku. Bližší informace budou zaslány e-mailem.

-

Informovalo o možnosti vydat články se skautskou tématikou do místního periodika.
Bohužel možnost pro publikaci se otevírá nepravidelně a pouze na krátkou dobu /řád hodin/

-

, proto je nutné mít případné články připraveny dopředu.
8.6. se ve Sviadnově konala akce pro veřejnost – tradičně netradiční hry
Br. Tomáš Merta požádal vedení ORJ o kontaktování pily Mayr-Melnhof Holz v Paskově ve
věci daru materiálu pro skautské účely
Br. Tomáš Merta rozvířil diskuzi o možnosti zopakování skautské pošty v roce 2018. Možnost
příležitostné známky? Nápad se velice líbil, pokud by toto téma bylo pro skauty zajímavé,
byla by to skvělá příležitost. Najde se dobrovolník, který by si případnou organizaci vzal na
svá bedra?

Středisko 8. pěšího pluku Slezského
-

Informovalo o projektu sázení stromů (výročí 100. let republiky)
Informovalo o problémech s výstavou skautských fotografií, která měla mít vernisáž na
přelomu září a října v knihovně. Řeší se případná kolize s GDPR.
Připomnělo možnost připomínkování stezek pro ZVaS.

Středisko Pražmo:
-

Termín SZ 2019 je 8. 5 .2019 (jednodenní)

Termín další ORJ:
Chata ve Vyšních Lhotách 5.-7. října 2018.
Zápis zhotovili: Irena a Tomáš Krejčí
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