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Junák – český skaut, okres Nový Jičín, z. s. 
sídlo: U Jičínky 854/9, 741 01 Nový Jičín 

IČ: 166 279 62 
  

datum sněmu: 5. 11. 2016 
místo konání: skautská klubovna Příbor, Lidická 51 

 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Zpráva kandidátní komise 
3. Výsledky voleb a zpráva volební komise 
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Junák – český skaut, okres Nový Jičín, z. s. 
 

Zápis ze sněmu 

datum 5. 11. 2016 místo Příbor 
čas zahájení 9:38 čas ukončení 12:15 
počet přítomných 44 celkový počet oprávněných delegátů1 61 
 
delegáti sněmu celkový počet z toho přítomno 
a) členové rady VOJ 7 6 
b) členové revizní komise VOJ 3 0 
c) delegáti, zvolení podřízenými středisky na jejich 
sněmech v poměru k počtu jejich všech členů 

51 38 

celkem 61 44 
 
Počet hostů: 0 z toho z nadřízených orgánů: 0 
 
Průběh sněmu 
1. zahájení sněmu čas: 9:38 
2. schválení programu sněmu  čas: 9:39 
3. schválení Jednacího řádu sněmu čas: 9:41 
4. zpráva kandidátní komise o došlých návrzích a stanovení lhůty  

na podání pilných návrhů na doplnění kandidátní listiny: čas: 9:43 
5. zvolení volební komise: čas: 9:49 
6. stanovení počtu volených členů ORJ a členů RK okresu: čas: 9:52 
 
7. přednesené zprávy za uplynulé volební období: čas: 9:55 
název zprávy přednesl 
Zpráva o činnosti okresu za období 2013 – 2016 Kryštof Hyvnar 
Zpráva o hospodaření okresu Kateřina Zahradníková 
Zpráva o činnosti revizní komise okresu Kryštof Hyvnar v z. 
Zpráva výchovného zpravodaje ORJ nepřítomen 
Zprávy o činnosti středisek Václav Dobrozemský, Zdeněk 

Pustějovský v z., Kryštof 
Hyvnar, Michal Kramoliš, Anna 
Hanáčková, Šárka Vosáhlová 

 
8. přestávka: čas: 10:43 
9. zpráva kandidátní komise2: čas: 11:05 
10. volby do rady VOJ, revizní komise VOJ a delegátů na VSJ: čas: 11:12 

 
11. přednesené diskusní příspěvky: čas: 11:17 
název či téma příspěvku přednesl 
Změna skautských šátků Václav Dobrozemský 
Změna skautských šátků Břetislav Kelnar 
Změna skautských šátků Ivo Zapletal 
Změna skautských šátků Kryštof Hyvnar 
Změna skautských šátků Anežka Frühbauerová 
Změna skautských šátků Michal Kramoliš 

                                                
1 viz Zápis ze sněmu: Prezenční listina – příloha č. 1 
2 viz Zápis ze sněmu: Zpráva kandidátní komise – příloha č. 2 
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Změna skautských šátků Jan Schovánek 
Změna skautských šátků Jiří Tuza 
Problematika skautských krojů Anna Hanáčková 
Problematika skautských krojů Kryštof Hyvnar 
Problematika skautských krojů Tereza Plánková 
Problematika skautských krojů Karolína Najzarová 
Problematika skautských krojů Patrik Nedoma 
Problematika skautských krojů Ladislav Lašák 
Kvalifikace civilních odborníků pro vzdělávací akce Junáka Václav Dobrozemský 
Kvalifikace civilních odborníků pro vzdělávací akce Junáka Kryštof Hyvnar 
Kvalifikace civilních odborníků pro vzdělávací akce Junáka Tereza Opršalová 
 
12. Výsledky voleb a zpráva volební komise3 čas: 12:10 
 
13. usnesení: 

Sněm okresu Nový Jičín 

1. schvaluje program sněmu. 
2. schvaluje jednací řád sněmu. 
3. volí volební komisi sněmu ve složení: předsedkyně – Šárka Vosáhlová, členové – 

Jiří Tuza, Zdeněk Pustějovský, Patrik Nedoma, Ladislav Lašák. 
4. stanovuje počet volených členů ORJ na 1 a počet členů revizní komise okresu na 3. 
5. schvaluje zprávu o činnosti okresu za období 2013 – 2016. 
6. schvaluje zprávu o hospodaření okresu. 
7. bere na vědomí zprávu o činnosti revizní komise okresu. 
8. schvaluje pilné návrhy na kandidáty v předloženém znění. 
9. volí předsedou okresní rady Kryštofa Hyvnara a místopředsedou okresní rady 

Václava Dobrozemského. 
10. volí členkou okresní rady Kateřinu Zahradníkovou. 
11. volí členy revizní komise okresu Mojmíra Demela, Petra Dostála, Pavla Ovčáčíka. 
12. volí delegáty Valného sněmu Junáka Michala Kramoliše, Ivo Zapletala a náhradnicí 

Barboru Hoďákovou. 
13. považuje za nevyhovující stávající systém výroby krojových součástí spočívající 

zejména v barevné a materiálové nejednotnosti, kvalitě a poměru kvalita – cena. 
14. doporučuje ústředním orgánům Junáka zabývat se problematikou zapojení civilních 

odborníků do vzdělávacích akcí Junáka ve smyslu zjednodušení podmínek pro 
jejich kvalifikaci k pořádání těchto akcí. 

15. vyslovil svůj názor ke změně skautských šátků takto: pro zachování stávajícího 
systému šátků ke krojům podle výchovných kategorií a volnosti šátků při nošení 
k civilnímu oděvu (příležitostné šátky, střediskové šátky) hlasovalo 25 delegátů, 
pro absolutní volnost v nošení šátků hlasovalo 18 delegátů. 

16. bere na vědomí výsledek voleb, sdělený volební komisí, a potvrzuje, že volby 
proběhly v souladu s vnitřním právem a právním řádem. 

 
Kandidátní listiny uloženy: Archiv okresu, U Jičínky 854/9, 741 01 Nový Jičín 
 
Hlasovací lístky uloženy: Archiv okresu, U Jičínky 854/9, 741 01 Nový Jičín 
 

                                                
3 viz Zápis ze sněmu: Výsledky voleb a zpráva volební komise – příloha č. 3 
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 jméno podpis 

zapsal 
JUDr. Václav Dobrozemský, 
místopředseda okresní rady 

 
 
 

správnost potvrdil 
Bc. Kryštof Hyvnar,  
předseda okresní rady 

 
 
 

 
 
 
Potvrzení zápisu ze sněmu VOJ (včetně volby statutárního orgánu VOJ)  
předsedou krajské rady nadřízeného kraje (pro okresní sněmy) nebo  
starostou Junáka - českého skauta (pro krajské sněmy): 

 jméno podpis 

potvrdil JUDr. Václav Dobrozemský, 

  předseda krajské rady 

 


