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Zápis č. 5/2016 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 5. 11. 2016     Místo konání: skautská klubovna Příbor 
Zahájení: 12.25 hod.    Ukončení: 13.15 hod. 
 

Prezence 
ORJ: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus, místopředseda 

ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, členka 
ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty 

Střediska: Příbor – Zdeněk Pustějovský v z., Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, 
Odry – Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 

Omluveni: Příbor – Jan Procházka-Hopity  
Nepřítomni:  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus 

 
Při zahájení je přítomno 7 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil první jednání ORJ v novém volebním období.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 20. 9. 2016   
- Br. Jezevec připomněl, že se z posledního jednání ORJ omlouval. 
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 20. 9. 2016.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- V sobotu 8. 10. se uskutečnilo slavnostní představení mohyly na Ivančeně a konference 

v Malenovicích. 
- Krajský sněm – sobota 28. 1. 2017, biskupství ostravsko – opavské v Ostravě.  
- Pořadatelem krajského kola SZ v roce 2017 byl určen okres Nový Jičín.  
- Členský poplatek pro kraj na rok 2017 stanoven ve výši 30 Kč/člen. 
 
4) Zpráva o hospodaření 
- Zadání skutečnosti táborů do skautISu – do 15. 11. 2016. 
- Zaslání vyúčtování dotace MŠMT na provoz ses. Smuty – do 15. 11. 2016. 
- Vložení účetních závěrek za rok 2014 a 2015 do skautISu – do 14. 11. 2016. 
 
5) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
Ses. Šárka:  
- Hradní rádcovský kurz: 21. – 23. 10. (Štramberk), 11. – 13. 11. (Kopřivnice). 
- Prvního víkendu se zúčastnilo 24 členů. 
- Rozporuplné pocity pořadatelů. Mysleli, že účastníci budou na vyšší úrovni, ale jsou to řadoví 

členové, kteří družinu nevedou, bez zkušeností. Je otázkou zaměření kurzu – buď „vstupní“ 
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vzdělávání pro členy, kteří v budoucnu povedou družiny, anebo „průběžné“ vzdělávání pro již 
fungující rádce. 

Ses. Šárka: 
- ČK Mraveniště: registrace probíhala od 1. 11. 2016, během několika málo dní zaregistrováno 28 

osob (z toho 2 náhradníci). Pouze 3 jsou z okresu Nový Jičín (středisko Pagoda Nový Jičín a Odry), 
zbytek mimo okres, zejména ze Zlínského a Olomouckého kraje.  

- Zájemci by byli, ale není potenciál týmu pořádat dva kurzy ročně. 
- Br. Vaša: je to dáno zvýšeným zájmem o vzdělávací akce nelesního typu (víkendové nebo 

semináře) a zásadním nedostatkem čekatelských kurzů v Moravskoslezském kraji. V kraji funguje 
pouze ČK Nabosso (Ostrava), ČK okresu Opava a ČK Mraveniště. Okresy Frýdek – Místek a 
Karviná ČK (zatím) nepořádají, ač by lektory i účastníky měli. 

- Br. Ještěrka: možná je to dobře, že nyní bude tak málo účastníků z okresu. Kvalita a úroveň 
účastníků kurzu poslední roky spíše klesá. 

- Br. Kolumbus: z pohledu „byznysu“ je náš kurz kvalitní, když je vyhledáván za hranicemi 
okresu/kraje. Z pohledu vedoucích středisek to není dobře, protože není kam přihlásit lidi z našich 
oddílů. 

Br. Vaša: 
- Krajské kolo SZ dle nových pravidel účinných od 1. 9. 2016 proběhnout v období v období 26. 5. – 

18. 6. 2017. 
- Předběžný termín stanoven na 9. – 11. 6. 2017. 
Br. Kolumbus: 
- Dotaz, zda bychom opět uspořádali setkání a výměnu zkušeností jako v roce 2015 na Fojtství 

v Kopřivnici.  
- Dohodnut rámcový program (téma vzdělávání a problematika Junáka v měnící se společnosti, 

otázka tradičního programu x nové moderní aktivity) a termín sobota 10. 12. 2016 v 17.00 hod. 
v Muzeu Fojtství v Kopřivnici, alternativně v Šustalově vile – místo zajistí br. Kolumbus.  
 

6) Sněmy 
- Poslední sněm střediska proběhl ve Štramberku 15. 10. 2016. Br. Ještěrka zůstává vedoucím 

střediska. 
 
7) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: noční šifrovací hra NOCÍ 
- Středisko Kopřivnice: seminář Hledání prvního principu 
- Středisko Albrechti čky: na příští střediskové radě budou vědět, zda budou pořádat okresní kolo SZ 

 
8) Různé 
- Br. Kolumbus zmínil problémy se skautISem ve vztahu ke kontrole vyúčtování dotace na 

vzdělávací akce v roce 2016. 
- Br. Jezevec: okresní web špatně funguje, je neaktuální, není zřejmé, kdo je administrátorem. Je 

třeba, aby se tomu někdo věnoval. Dohodnuto, že správu zajistí br. Honza a Paťa. 
- Br. Kolumbus: dle sdělení revizní komise neproběhla kontrola hospodaření střediska Příbor od roku 

2011.  
 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 10. 1. 2017 v 17.00 hod. ve skautském centru 

VANAIVAN v Kopřivnici . 
 
Zapsal: JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín                
 
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 


