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Zápis č. 2/2019 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 2. 4. 2019     Místo konání: středisko Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 17.05 hod.    Ukončení: 18.50 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 (do 18.20) 

Střediska: Odry – Bc. Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Zapletalová 
Omluveni: Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka  
Nepřítomni: Příbor – Jan Procházka-Hopity 
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
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 druhé jednání ORJ v roce 2019.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 15. 1. 2019 a výsledky elektronického hlasování  
- Mezi jednáním ORJ proběhlo elektronické hlasování. 
- (16. 2. 2019) ORJ schvaluje opakované výjimky z registrace 2019 dle předloženého návrhu. 

Pro – 6 (Kolumbus, Vaša, Hopity, Ještěrka, Smuty, Šárka), schváleno 
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 15. 1. 2019.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Výstup na Ivančenu – 27. 4. 2019: ceremoniál proběhne přímo u mohyly, výluka vlaků na 

úseku Baška – Frýdlant n./O.  
- Informace k možnostem získání krajské základny – posun ve věci skautské základny Mazák 

v Ostravici. 
- Kurz střediskového minima v MSK proběhne pravděpodobně na podzim 2019. 
- Informace k vývoji situace ve středisku Havířov. 
- Krajské kolo SZ: 7. – 9. 6. 2019, Zlaté Hory. 
- Svolán krajský sněm – 18. 1. 2020 v Ostravě na biskupství, stanovena kvóta pro volbu delegátů 

1:150, pro střediska okresu vycházejí tyto počty delegátů: Pagoda Nový Jičín – 2 (+ 1 z titulu 
funkce), Příbor – 2, Kopřivnice – 2 (+ 1 z titulu funkce), Štramberk – 1, Odry – 2, Albrechtičky 
– 2 (+ 1 z titulu funkce). 

 
4) Zpráva o hospodaření okresu za rok 2018 
- Ses. Smuty zprávu rozeslala e-mailem a okomentovala. 
- ORJ schvaluje zprávu o hospodaření okresu za rok 2018.  
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- Ses. Smuty: proběhla kontrola hospodaření okresu za období 2014 – 2017 revizní komisí 
okresu – bez závad.  

 
5) Registrace 2019 
- Registrace včetně zaslání členských příspěvků byla provedena v termínech. Přehled a vývoj 

členské základny v okrese a střediscích byl rozeslán.  
- Br. Vaša: z ústředí jsme obdrželi seznam vad a výjimek. Problémem jsou dlouhodobé výjimky, 

u kterých střediska neprovádí aktualizaci a ve skautISu nelze na první pohled vidět tuto 
skutečnost. 

 
6) Zpráva výchovného zpravodaje 
- Br. Jezevec: probíhá ČK Mraveniště, možná budou 2 adepti z roku 2018.  
- Br. Kolumbus: vyhlášena roverská výzva Skautský borec, více na borec.skauting.cz.  

 
7) Okresní kolo Svojsíkova závodu 2019 
- Br. Kolumbus: přípravy probíhají. Jako základna bude sloužit Vanaivan v Kopřivnici, ale 

samotný závod proběhne spíše na území Štramberka. 
- Přihlašování hlídek probíhá do 11. 4. 2019. 
 
8) Střediskové sněmy, okresní sněm 
- Byla vydána Směrnice k XVI. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 

2019/20. Sněmy středisek se mají konat do 12. 11. 2019, sněmy okresů do 19. 12. 2019. 
- 30. 3. 2019 proběhl sněm střediska Odry. Vedoucí znovuzvolena ses. Krowka, zástupcem opět 

br. GrosS.  
- Sněm střediska Albrechtičky – 1. 5. 2019, sněm střediska Pagoda Nový Jičín – 15. 9. 2019. 
- ORJ svolává okresní sněm okresu Nový Jičín v termínu 9. 11. 2019 ve skautské klubovně 

v Příboře.  
- ORJ stanovuje kvótu pro volbu delegátů na okresní sněm – 1 delegát na každých 25 započatých 

členů střediska dle registrace 2019. 
- Pro střediska vycházejí tyto počty delegátů: Pagoda Nový Jičín – 11 (+ 1 z titulu funkce), 

Příbor – 8 (+ 1 z titulu funkce), Kopřivnice – 12 (+ 2 z titulu funkce), Štramberk – 4 (+ 1 
z titulu funkce), Odry – 8 (+ 2 z titulu funkce), Albrechtičky – 7 (+ 3 z titulu funkce). 
 

9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- středisko Pagoda Nový Jičín: skautský ples, Uzlařská regata, Tání ledů, příprava táborů 
- středisko Příbor: zástupce nepřítomen 
- středisko Kopřivnice: plesy, bude podána žádost na biskupství o pronájem bývalé fary 

v Trnávce – iniciátory jsou členové oddílu Strážci světla – možnosti využití jako skautská 
chata, plány oprav a jejich financování, jsou obsazeny všechny příměstské tábory + skautská 
školka, zapojují se do projektu MŠMT na podporu neformálního vzdělávání (Šablony) 

- středisko Štramberk: zástupce nepřítomen 
- středisko Odry : sněm, změna adresy sídla, saunová noc, 16. 11. – skautský seminář a ples, 

farář ze Spálova vyhodil skauty z fary kvůli placení nájemného 
- středisko Albrechti čky: ples a maškarák, výstava dějin skautingu v Albrechtičkách, 

deskohraní, střediskové kolo SZ a sněm 
 

10) Různé 
- ses. Krowka: setkala se v několika případech se situací, kdy bývalé skautské oddíly nyní 

fungující jako neformální kluby se stále „vydávají“ za skauty – členy Junáka, ale neregistrují se 
(nošení krojů, identifikace přihlášek apod.). 
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- br. Kolumbus: dítě na akci v areálu Vanaivanu zakoplo a zapíchlo si injekční stříkačku, 
vedoucího střediska nikdo neinformoval, proběhla diskuse na Facebooku 

- br. Kolumbus: město Kopřivnice si od střediska objednalo uspořádání zdravotnických kurzů 
pro žáky 8. tříd základních škol.  

 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 11. 6. 2019 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              


