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Zápis č. 1/2017 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 10. 1. 2017     Místo konání: skautská centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 17.05 hod.    Ukončení: 18.25 hod. 
 

Prezence 
ORJ: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus (do 17.50), 

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

Střediska: Příbor – Patrik Nedoma v z. (od 17.50), Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -
Ješterka (od 17.50), Odry – Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. 
Šárka Vosáhlová 

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

 
Při zahájení je přítomno 5 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil první jednání ORJ v roce 2017.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 5. 11. 2016   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 5. 11. 2016.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Krajský sněm – sobota 28. 1. 2017, biskupství ostravsko – opavské v Ostravě. Br. Vaša a br. 

Kolumbus opět kandidují do vedení kraje. Br. Vaša oslovuje vhodné kandidáty do orgánů kraje. 
- Publikace o Ivančeně bude k dispozici v průběhu ledna 2017. 
 
4) Zpráva o hospodaření 
Ses. Smuty: 
- Vyúčtování dotací na provoz: komunikační problémy se střediskem Příbor. Okresní systém funguje 

dobře, ale dlouhé prodlevy byly v komunikaci ze strany hospodáře kraje br. Plamena.  
- V průběhu ledna bude zrušen bankovní účet u Poštovní spořitelny a nadále bude používán pouze 

bankovní účet u Fio banky, a. s. č. 2800740137/2010.  
- Předložila návrh rozpočtu ORJ na rok 2017, který vychází z rozpočtů v minulých letech. 

Významnější novinkou je pořádání krajského kola SZ.  
- ORJ schvaluje rozpočet okresu Nový Jičín na rok 2017. 
 
5) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
Ses. Šárka:  
- Hradní rádcovský kurz: 21. – 23. 10. (Štramberk), 11. – 13. 11. (Kopřivnice). 
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- Lepší pocity pořadatelů z druhého víkendu než z prvního.  
- Vyúčtování dotace na rádcovské akce kraji odevzdáno.  
Br. Jezevec: 
- ČK Mraveniště: porada týmu se uskuteční 17. 1.  
- Přihlášeno 26 osob, zaplaceno má 16, 9 osob nezaplatilo, jejich pořadí propadá a budou osloveni 

náhradníci.  
Br. Kolumbus: 
- 10. 12. 2016 proběhlo v Lašské vile v Kopřivnici setkání okresu na téma vzdělávání a problematika 

Junáka v měnící se společnosti, otázka tradičního programu x nové moderní aktivity. 
 
6) Svojsíkův závod 2017  
- Ses. Šárka: okresní kolo se uskuteční v sobotu 6. 5. 2017 v Albrechtičkách. 
- Okres Nový Jičín byl určen pořadatelem krajského kola. Dohodnut termín 2. – 3. 6. 2017. Jako 

vhodné místo se jeví rekreační areál „U Kateřiny“ ve Štramberku, kde by mohlo být zázemí, 
příprava a výdej stravy, nástupy apod. Br. Bohuš zkontaktuje br. Jirku Tuzu, ať zjistí více informací 
od provozovatele ohledně možnosti využití areálu. 
 

7) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: noční šifrovací hra NOCÍ, vánoční schůzky, Betlémské světlo, 

příprava skautského plesu – 18. 2. 2017 na Starém Jičíně 
- Středisko Příbor: první roverská akce nového kmene, Mikulášská besídka, vánoční schůzka, 

Betlémské světlo, ping-pongový turnaj, příprava zimního minitábora, skautský ples v Lubině, 
příprava Příborské Klapky (říjen 2017) 

- Středisko Kopřivnice: vánoční schůzky, výstup na Kněhyni, skautský ples, 4. 2. – Retrobál 
- Středisko Štramberk: vánoční besídka, Betlémské světlo 
- Středisko Odry : Mikulášská besídka, vánoční schůzka, Betlémské světlo, plánují seminář 

v podobném duchu jako Hukvaldský seminář, řeší velké rozdíly mezi fungováním jednotlivých 
oddílů ve středisku – proběhne k tomu schůzka 

- Středisko Albrechti čky: vánoční besídky, divadlo na Mikuláše, Petřvald – besídka v domově 
důchodců, koledování na Štěpána, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka 
 

8) Různé 
- Ses. Šárka: dotaz na problematiku nedostatku dětí v oddíle mladších členů ve vztahu k možnosti 

udělení výjimky a převedení oddílu na kmen roverů a rangers.  
- Obecně výjimku pro první rok v rámci registrace (nedostatek členů, kvalifikace, neobsazení povinné 

funkce) schvaluje středisková rada, pro další roky okresní rada. 
- Ses. Krowka: informovala o fungování odboru Skauting pro všechny s tím, že na téma psala 

bakalářskou práci. Je členkou odboru. 
- Br. Paťa žádá o zařazení do e-mailové konference ORJ. 

 
 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 7. 3. 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 


