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Zápis č. 1/2019 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 15. 1. 2019    Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 17.10 hod.   Ukončení: 18.15 hod. 
 

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

ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 
Střediska: Příbor – Patrik Nedoma v z., Albrechtičky – Mgr. Šárka Zapletalová,  

Odry – Bc. Jan Schovánek-GrosS v z. 
Omluveni: členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty 
Nepřítomni: Příbor – Jan Procházka-Hopity, Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, 

Odry – Bc. Anna Hanáčková-Krowka  
Zpravodajové:  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Mgr. Jiří Tuza 
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 2019.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 20. 11. 2018  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 20. 11. 2018.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Proběhlo výjezdní zasedání KRJ, kde se neformálně diskutovalo o problémech na okresech. 
- Byla zpracována procesní analýza, která se zabývá fungováním kraje. 
- Byl schválen harmonogram pořádání krajských akcí (závody, Ivančena) do roku 2025. 
- Krajské kolo SZ: 7. – 9. 6. 2019, Zlaté Hory. 

 
4) Zpráva hospodářky ORJ 
Br. Vaša: 
- Ses. Smuty avizovala, že po okresním sněmu na podzim 2019 již nebude pokračovat ve funkci 

hospodářky ORJ. 
- Na konci roku 2018 bylo realizováno navýšení dotace MŠMT na provoz. Celá částka navýšení 

byla rozeslána na střediska. Zájem projevila všechna střediska s výjimkou Příbora a 
Štramberka.  

- Vyúčtování dotace MŠMT na provoz odevzdáno na kraj. 
- 13. 1. 2019 se ve Frýdku – Místku uskutečnilo setkání hospodářů a revizorů. Školitelem byl br. 

Bořek Slunéčko, hospodář Junáka. 
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5) Zpráva revizní komise okresu 
- Předseda RK okresu br. Rolf předložil zprávu o činnosti RK v roce 2018 a revizní plán na rok 

2019. Průběžně jsou kontrolována všechna střediska i okres. 
- ORJ bere na vědomí zprávu o činnosti RK okresu v roce 2018 a revizní plán na rok 2019.  

 
6) Registrace 2019 
- Střediska odevzdají registraci ve skautISu do 31. 1., okres do 14. 2. 2019. Členské příspěvky 

střediska zašlou do 28. 2., okres do 14. 3. 
- K případným opakovaným výjimkám (kvalifikace vedoucích, nedostatečný počet členů, 

neobsazení povinných funkcí) je třeba souhlasu ORJ. Je třeba, aby střediska tuto informaci 
zaslala. 

 
7) Zpráva výchovného zpravodaje 
- Zdravotnický kurz se s ohledem na nedostatečný zájem v roce 2019 neuskuteční. 
HRK 2018 – ses. Šárka:  
- 24 účastníků na obou víkendech, pozitivní zpětná vazba týkající se kvality účastníků.  
- Postupně předává vedení kurzu br. Medvědovi, nadále mu však bude pomáhat. 
- Kvalitní omlazený tým instruktorů. 
- Ke středisku Odry se dostala informace, že RK již nebude a jsou ochotni jej uspořádat. HRK 

nadále pokračuje a není tak důvod organizovat na území okresu dva kurzy. 
- Na HRK je opakovaně převis zájemců. 
- ČK Mraveniště – 15. 1. proběhne porada týmu. Vedoucím kurzu je br. Jirka.  

 
8) Okresní kolo Svojsíkova závodu 2019 – určení pořadatele 
- Pořadatelem okresního kola je středisko Kopřivnice, termín: sobota 11. 5. 2019. 
- Velitelem závodu je br. Medvěd.  
 
9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- středisko Pagoda Nový Jičín: Betlémské světlo, vánoční schůzky, příprava plesu, přechod 

oddílu Heřmanice do střediska. 
- středisko Příbor: Betlémské světlo, vánoční schůzka (i pro rodiče), ping-pongový turnaj, 

uzlařská regata, jarní chalupa, konečná etapa zateplování objektu kluboven. 
- středisko Kopřivnice: skautský ples, RetroBál, dobročinná kavárna, Chyták – 4. 5., na podzim 

– výročí 10 let Vanaivanu, branný závod malých týmů 
- středisko Štramberk: zástupce nepřítomen. 
- středisko Odry : ples a seminář na Spálově, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka, střediskový 

sportovní den, v březnu sněm. 
- středisko Albrechti čky: Betlémské světlo, akce pro domov seniorů, koledy pro veřejnost, 

Tříkrálová sbírka, ples – 9. 2., 22. – 24. 2. výstava dějin skautingu v Albrechtičkách, sněm – 1. 
5.  

 
10) Různé 

 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 2. 4. 2019 v 17.00 hod. v klubovně střediska 

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


