
Junák – český skaut, 
okres Nový Jičín, z. s. 

 

Zápis z jednání ORJ  Strana 1 ze 4 stran 
 

Zápis č. 1/2016 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 11. 1. 2016     Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 18.05 hod.    Ukončení: 19.35 hod. 
 

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

ORJ/Pagoda Nový Jičín – Mgr. Václav Dobrozemský-Vaša 
Střediska: Příbor – Jan Procházka-Hopity , Odry – Anna Hrabovská-Krowka  v z. 
Omluveni: členka/hospodářka ORJ – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty, Štramberk –  

Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, Odry – Jan Mollnhuber -Moja , Albrechtičky – 
Mgr. Kateřina Burčková-Myška 

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

 
Při zahájení jsou přítomni 4 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil jednání ORJ. 
 
2) Kontrola zápisu ze dne 9. 11. 2015  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 9. 11. 2015. Pro – 4. 
 
3) Informace z kraje 
Br. Vaša: 
- Byly podány tři žádosti o dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené na financování akcí 

kraje, okresů a středisek (vzdělávací akce, závody). 
- Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek se uskuteční v červnu 2016 – pořadatelem je okres Opava. 
- Junák získal finanční prostředky od Lesů ČR, s. p. Bude využito na rádcovské vzdělávání, finanční 

podpora: rádcovské kurzy v délce 6 a více dní a rádcovské setkání Žirafa – 70 Kč/osoba/den, ostatní 
akce pro rádce – 40 Kč/osoba/den. 

- Bývalý předseda KRJ Moravskoslezského kraje br. Ivan Fabík byl vyloučen z Junáka.  
Br. Kolumbus:  
- Výstup na Ivančenu – 23. 4. 2016. 
- Okresní brigáda na rozebírání Ivančeny: 20. – 22. 5. 2016, je třeba sehnat 15 – 20 dospělých 

dobrovolníků.  
- Na samotnou stavbu mohyly nebude velké množství dobrovolníků, neboť většinou prací provede 

externí stavební firma. 
- V srpnu 2016 by mělo proběhnout vysílání pořadu Dobré ráno s ČT na Ivančeně, a to na téma nejen 

o Ivančeně, ale o skautingu obecně. Hledají se lidi, kteří by se chtěli pořadu zúčastnit (skauti 
v krojích).  

- Byla ukončena sbírka na penězozdroji.  
- V roce 2017 vyjde pravděpodobně na okres Nový Jičín pořádání krajského kola SZ. 
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- Středisko Štramberk dosud neodevzdalo papírovou verzi vyúčtování dotace MŠMT na provoz. 
 

4) Vyúčtování celostátního kola Svojsíkova závodu 2015 
- Br. Vaša: přehled byl zaslán e-mailem.  
- Díky získání velkého množství externích zdrojů (dotace, granty, příspěvky, dary), okres vlastní 

zdroje ušetřil, navíc byl pořízen majetek pro okres (8 party stanů, „papír bedna“ na okresní akce) a 
střediska, které se podílely na realizaci akce.  

- Všechny dotace a příspěvky byly vyúčtovány ve stanovených termínech, vše v pořádku.  
 

5) Návrh rozpočtu na rok 2016 
- Ses. Smuty nepřítomna.  
- Br. Kolumbus: návrh rozpočtu bude rozeslán, avšak je na okresní radě, aby udala koncepci, ses. 

Smuty následně zapracuje. V roce 2016 se žádná velká nebo finančně náročná akce nechystá, tudíž 
by neměly být velké rozdíly oproti minulým rokům. Jedinou výjimkou je zdravotnický kurz – viz 
bod 7).  
 

6) Vyhláška č. 1/2016 k proplácení cestovních náhrad 
- Br. Vaša: nejedná se o žádnou změnu, ovšem při vyúčtování dotací na CK SZ 2015 a hrazení 

cestovních náhrad narazil na problém doložení výše amortizace. Proto se situace staví najisto, 
přičemž zůstává sazba náhrady ve výši 3,- Kč/km a jasně se stanoví, že při použití vozíku se 
celková náhrada zvyšuje o 15 %. Systém schvalování zůstává zachován. 

- Br. Jezevec: v minulosti se výše sazby odvíjela od počtu přepravovaných osob. 
- Br. Vaša upozornil, že se připravuje nová „ústřední“ směrnice k proplácení cestovních náhrad 

Junáka, kde bude pravděpodobně více změn oproti stávajícímu stavu.  
- ORJ schvaluje Vyhlášku č. 1/2016 k proplácení cestovních náhrad. Pro – 4. 

 
7) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
Rádcovský kurz:  
- administrativně převzala vedení ses. Šárka. Kurz se pravděpodobně uskuteční na podzim 2016. 
Čekatelský kurz Mraveniště:  
- br. Jezevec: 43 přihlášených + 4, kteří se nahlásili ses. Myšce, zaplaceno mají 4 zájemci. 17 má 

odevzdanou přihlášku. Bude tak naplněna kapacita kurzu – 25 účastníků. Přihlášky je třeba zaslat do 
15. 1. 2016, pak nastupují náhradníci. Zaplatit účastnický poplatek je třeba do 31. 1. 2016, pak 
nastupují náhradníci. 

- Po komplikacích se zadáváním akce ve skautISu (hlášení akce a žádost o dotaci) je vše vyřešeno.  
- Br. Bohuš zpracoval přehled kompetencí. Předsedou zkušební komise je br. Bohuš, všechny 

kompetence jsou obsazeny kvalifikovanými instruktory – členy zkušební komise.  
Zdravotnický kurz: 
- Br. Vaša: termín kurzu je 19. – 20. 3. a 16. – 17. 4. 2016 (DZK – 20. 3. 2016), vše ve skautském 

centru VANAIVAN v Kopřivnici.  
- představil rozpočet: cena za kurz pro ČČK je 2 200,- Kč/osoba/ZK a 800,- Kč/osoba/DZK, což 

významně zvyšuje celkové náklady kurzu a výši účastnického poplatku.  
- Po dohodě s br. Kolumbem navrhuje, aby prostředky, které okres ušetřil na jiných akcích v roce 

2015 (Ivančena, okresní kolo SZ, celostátní kolo SZ), tj. cca 13 000 Kč (+ cca 4 000 Kč vlastní 
zdroje jako standardní výše spolufinancování této akce), byly použity na financování kurzu a 
pomohly tak snížit poplatek pro účastníky. Při tomto zapojení okresních prostředků a navýšení 
dotace MŠMT na vzdělávací akce (100,- Kč/osoba/den) by účastnický poplatek činil 1 400,- 
Kč/osoba/ZK a 500,- Kč/osoba/DZK.  

- Předběžná kapacita je stanovena na 20 osob (ZK) a 10 osob (DZK).  
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- ORJ souhlasí se zapojením finančních prostředků okresu na zdravotnický kurz 2016 ve výši 17 000,- 
Kč. Pro – 4.  

- Problém spočívá v tom, že okres nedisponuje osobou, která má kvalifikaci OČK Zdravověda a 
mohla by kurz garantovat, ses. Myšík má poslední pokus v únoru 2016.  

- V případě, že bychom měli vlastního garanta, významně ušetříme vlastní prostředky, naopak 
bychom mohli kurz pořádat jako ziskový (vytváření vlastních zdrojů okresu). 

- Je na zamyšlení, zda ve střediscích není mezi členy medik, student apod., který by měl zájem získat 
OČK Zdravověda.  

Okresní kolo ZVaS: 
- Termín: 14. 5. 2016.  
- Br. Kolumbus: zatím není zřejmé, kdo bude závod organizovat. Ze setkání okresní rady a týmu 

vzdělávacích akcí na podzim 2015 vyplynulo, že ART svůj účel splnil a většina jeho členů nyní 
působí v týmu vzdělávacích akcí (byť zatím není pokryto pořádání zdravotnického kurzu), a existují 
ambice na pořádání dalších akcí (vůdcovský kurz, vzdělávací „centrum“). Na druhou stranu je 
potenciál, aby do ARTu přicházeli noví členové. 

- Je otázkou, zda nedojde k navrácení systému před rok 2011, tj. že se při pořadatelství budou střídat 
jednotlivá střediska podle nastaveného systému.  

- Br. Jezevec: výhodou této varianty je, že se lidi ze střediska znají, tým funguje operativně. 
- Br. Kolumbus: diskutováno bylo i nad variantou uspořádat závod v rámci ČK, tedy že by se na 

realizaci podíleli frekventanti kurzu. Toto řešení by si však vyžádalo další víkend navíc a složitou 
organizační a další přípravu.  

- Tato otázka bude předložena střediskovým radám s tím, ať se vyjádří, které středisko má jaký 
potenciál. Nebude-li zájem nebo potenciál, bude osloven ART, případně se spojí některá střediska.  

- Na příštím jednání ORJ musím padnout rozhodnutí.  
 

8) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: noční šifrovací hra Nocí, vánoční schůzky, roznos Betlémského 

světla, 16. 1. – 7. skautský ples. 
- Středisko Příbor: vánoční schůzky, roznos Betlémského světla, 29. 12 – ping – pongový turnaj. 
- Středisko Kopřivnice: vánoční schůzky, roznos Betlémského světla, skautský ples, 13. 2. – 

RetroBál. 
- Středisko Štramberk: zástupce nepřítomen 
- Středisko Odry: rozvoz Betlémského světla do Oder, Fulneku, Budišova n./B., roznos po 

domácnostech, živý betlém na Spálově, v plánu je velká oddílová výprava do Kopřivnice, sněm 
střediska – 13. 2. 2016. 

- Středisko Albrechti čky: výprava Cesta do nebe a mikulášské divadlo, roznos Betlémského světla, 
zpívání u jesliček, Tříkrálová sbírka, 16. 1. – hledání Amundsena, 23. 1. – maškarní ples, skautský 
ples. 

 
9) Různé 
- Br. Jezevec: ses. Smuty je ve skautISu vedena jako Smutková, nikoliv Zahradníková. 
- Br. Vaša: tábor ze střediska Kopřivnice a Štramberka nemají dosud zadanou skutečnost ve skautISu.  
Registrace 2016: 
- Br. Vaša: střediska odevzdají ve skautISu do 31. 1. 2016, členské příspěvky na účet okresu do 28. 2. 

2016. Okres odevzdá ve skautISu do 14. 2. 2016, členské příspěvky na kraj do 14. 3. 2016. 
- Br. Jezevec: 31. 1. 2016 je rozhodný den pro výpočet dotací na provoz a pro odběr časopisu – 

prvního čísla po registraci.  
- Br. Kolumbus: registraci zpracovává opět br. Nudla. 
- Br. Vaša: zmínil problematiku výjimek z kvalifikace pro stanovené činovníky. Opakovanou 

výjimku již schvaluje ORJ.  
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- Br. Vaša: doporučil používat pro nové členy oficiální vzor přihlášky do Junáka. Je třeba zajistit 
souhlas člena s nakládáním s osobními údaji a na vyžádání jej prokázat. Vzor je taktéž na skautské 
křižovatce. 

Příprava okresního sněmu: 
- Br. Vaša: rok 2016 je rokem volebním, měly by proběhnout střediskové sněmy a okresní sněm a 

tyto zvolit nové orgány na další volební období. 
- Okresní sněm by se měl konat nejspíše v listopadu 2016 v Příboře (potvrzen souhlas s místem 

konání). Do té doby proběhnou sněmy všech středisek.  
- Krajský sněm proběhne pravděpodobně v lednu 2017, Valný sněm v březnu nebo dubnu 2017. 
- Kvóta pro volbu delegátů sněmu bude vycházet z údajů dle registrace 2016, tj. ze stavu členské 

základny k 31. 1. 2016. 
- Termín, kvótu pro volbu delegátů a termín pro nejpozdější konání sněmů středisek bude stanoven 

na příštím jednání ORJ. 
 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v pondělí 7. 3. 2016 v 18.00 hod. ve skautské klubovně 
střediska Pagoda v Novém Jičíně. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín                
 
 
 
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 


