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Zápis č. 2/2018 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 13. 3. 2018     Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 17.10 hod.    Ukončení: 18.15 hod. 
 

Prezence 
ORJ: místopředseda ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, 

členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty  
Střediska: Příbor – Patrik Nedoma v z., Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, Odry – 

Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 
Omluveni: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus, Příbor – Jan 

Procházka-Hopity 
Nepřítomni:  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
Jednání řídil: místopředseda ORJ – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 

 
Při zahájení je přítomno 6 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Místopředseda ORJ br. Vaša zahájil druhé jednání ORJ v roce 2018.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 23. 1. 2018  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 23. 1. 2018.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Vaša: 

- Výstup na Ivančenu – sobota 21. 4. 2018. 
- KRJ MSK získala dotaci ve výši 100 000 Kč na akce v oblasti volného času. Z okresu budou 

financovány akce střediska Štramberk a okresní kolo ZVaS. V dubnu 2018 bude podána žádost o 
dotaci na projekt na podporu roverských aktivit. Podklady (informace k akcím včetně požadavku 
na financování) je možno zasílat br. Vašovi do 20. 3. 2018. 

- Krajské kolo ZVaS – 16. – 17. 6. 2018 v Klimkovicích. KRJ stanovila klíč pro postup hlídek 
z okresního na krajské kolo – 5. 

- Střediskům byly předány propagační materiály kraje – buttony a nálepky s novým logem 
junáckého kraje. V případě pozitivní zpětné vazby budou další buttony vyrobeny v průběhu 
letošního roku. 

 
4) Zpráva hospodářky ORJ 
Ses. Smuty: 

- Předložila návrh rozpočtu okresu na rok 2018. U krátkodobých akcí je uveden příspěvek ORJ, 
nikoliv celkové náklady. 

- Br. Jezevec: dotaz na poplatky ve výši 200 Kč. Bankovní účet je zdarma.  
- Ses. Smuty: může se jednat o jakékoliv jiné poplatky (správní atd.). 
- ORJ schvaluje rozpočet okresu na rok 2018. 



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

 

Zápis z jednání ORJ  Strana 2 ze 3 stran 
 

5) Registrace 2018 
- Registrace okresu ve skautISu byl odevzdána řádně a včas. 
- Členské příspěvky středisek i okresu zaplaceny. 
- Zpráva o stavu členské základny byla rozeslána e-mailem. Okres má 1 082 členů a zůstává třetím 

nepočetnějším okresem v kraji. 
- Členská základna Junáka se opět zvýšila (nyní 60 522 členů), ovšem je problém s nedostatkem 

vedoucích.  
 
6) Zpráva výchovného zpravodaje 
Br. Jezevec: 

- Proběhly víkendy ČK Mraveniště, účastní se všech 22 přihlášených. Účastníci berou dle jeho 
názoru kurz vážněji než v minulosti. Jde jim opravdu o získání kvalifikace, není na kurzu nikdo, 
kdo by tam byl pouze formálně. Problém je opět pozdní odevzdávání zadaných úkolů. Z důvodů 
nenadálých zdravotních událostí jeli dvakrát na pohotovost do nemocnice v Novém Jičíně. 

- Čerpání rozpočtu probíhá podle plánu. 
- Letos poprvé byla vyzkoušena nová aktivita pro účastníky kurzu – na reálných družinách (7 

družin z 5 středisek v okrese) si vyzkoušeli realizaci programu družinové schůzky, který 
připravili v rámci kurzu, aniž by při přípravě věděli, že program opravdu zrealizují na reálných 
družinách. Pozitivní zpětná vazba od účastníků, členů družin i jejich doprovodů. Zřejmě se už ale 
v budoucnu nepodaří tuto aktivitu připravit jako překvapení, neboť účastníci z jednoho střediska 
si to mezi sebou řeknou. 

Br. Vaša: 
- ZK a DZK proběhne v plánovaných termínech. Na ZK je přihlášeno 24 účastníků, na DZK 17. 

Na obou kurzech jsou i účastníci z jiných okresů (krajů). 
- Ses. Krowka: mají ve středisku členku, která dodělává školu a měla by zájem přednášet na kurzu.  
- Br. Vaša: ses. Chipsa ze střediska Kopřivnice, která garantuje zdravovědu na ČK Mraveniště, 

absolvovala OČK Zdravověda, na ČK s tímto oborem pomáhá br. Dan ze střediska Pagoda Nový 
Jičín, který studuje SŠ (zdravotnický obor) a má v zajištění kurzů zdravovědy a první pomoci 
praktické zkušenosti. Při pořádání dalších kurzu (pravděpodobně v roce 2020) bude možné tyto 
členy oslovit k zajištění a garantování okresního ZK. 

 
7) Okresní kolo ZVaS 
Br. Paťa: 

- Termín a místo platí. Symbolický rámec: Arabela a pohádková říše. 
- Přihlašování do 22. 4. 2018, kapacita závodu je 30 hlídek. Závod je již zadán na webových 

stránkách a je možné se přihlašovat. 
- Zajištění: předpoklad rozhodčích a organizátorů ze střediska Příbor. V případě potřeby by byla 

oslovena střediska. 
- Br. Jezevec: doporučuje zdvojení či ztrojení kontrol (stanovišť), ať má závod spád. 
- Br. Vaša: na závod bude vyčleněna částka 5 000 Kč z kraje. Tím pádem proběhne závod 

oficiálně jako krajská akce. Podpora z rozpočtu ORJ ve výši 5 000 Kč bude ve formě dotace 
nebo daru pro KRJ MSK. Zbytek financování zajistí pořádající středisko (startovné hlídek). 
Ohledně zaslání, čerpání a vyúčtování dotací a celé akce je nutná koordinace a domluva 
pořádajícího střediska s hospodářkou okresu i hospodářkou kraje.  

 
8) Zprávy ze středisek o činnosti 

- středisko Pagoda Nový Jičín: skautský ples, Tání ledů, výstup na Ivančenu, střediskové kolo 
ZVaS, příprava táborů. 
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- středisko Příbor: zimní minitábor na Pochni, středisková uzlařská regata, bude středisková 
brigáda – postupná rekonstrukce kluboven, skautský ples v Lubině, Ivančena, střediskové kolo 
ZVaS, hledají nové tábořiště. 

- středisko Kopřivnice: RetroBál, 12. 5. – otevírání lanového centra, letní RetroBál. 
- středisko Štramberk: jarní chalupa 
- středisko Odry : výprava na Dolní Bečvu, příprava táborů, Velikonoční aktivity, střediskové kolo 

ZVaS, 17. 11. – seminář a ples na Spálově, zvažují nákup pozemku – tábořiště, hledají prostory 
pro klubovny ve Fulneku, děti z obce Bernartice nad Odrou mají zájem o členství ve skautských 
oddílech, pravděpodobně budou spadat pod oddíl v Suchdole nad Odrou. 

- středisko Albrechti čky: střediskové deskohraní, Ivančena, střediskové kolo ZVaS, 
RetroSvojískáč – 6/2018. 

 
9) Různé 

- Ses. Šárka: dotaz, zda může mít vedoucí skautského tábora kvalifikaci pro vedení letních táborů 
(zotavovacích akcí) jako civilní, tzn. bez absolvence naší vůdcovské zkoušky. Dle vnitřních 
předpisů Junáka (směrnice k táborům) může funkci vedoucího tábora zastávat pouze plnoletý 
člen s vůdcovskou zkouškou. 

- Br. Paťa: již téměř 14 dní probíhá 2. ročník akce Skautský borec. Více na 
https://borec.skauting.cz.  

 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 29. 5. 2018 v 17.00 hod. v klubovně skautského 
centra VANAIVAN v Kopřivnici. 

 
 
 
Zapsal: JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín                
 
 


