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Zápis č. 3/2017 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 16. 5. 2017     Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 17.05 hod.    Ukončení: 18.30 hod. 
 

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

ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša,  
Střediska: Příbor – Patrik Nedoma-Paťa v z., Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, 

Odry – Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 
Omluveni: Příbor – Jan Procházka-Hopity 
Nepřítomni: členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec (od 17.10) 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Jan Schovánek-Gross (od 17.15) 
Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus 

 
Při zahájení je přítomno 6 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil třetí jednání ORJ v roce 2017.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 7. 3. 2017   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 7. 3. 2017.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- KRJ vede diskusi ohledně uložení finančních prostředků z rezervního fondu kraje a jeho účelu a 

možnostech čerpání ze strany OJ v kraji. Panuje shoda rezervní fond zachovat. KRJ vyzvala okresy, 
aby se zamyslely a poslaly podněty k možnému rozšíření účelu využití fondu. 

- Br. Vaša: možností může být vyčlenění části finančních prostředků a pravidelné vyhlašování 
dotačních programů na podporu různorodých aktivit (vzdělávání, rádcovské kurzy, opravy 
kluboven, podpora zakládání nových oddílů, nábory nováčků, pořízení táborového vybavení apod.). 

- Ses. Krowka: uvažují o pořízení louky – tábořiště. 
- Br. Paťa: ve středisku Příbor uvažují o výměně střechy a částečném zateplení kluboven. 
- Br. Kolumbus: prostředky z rezervního fondu mohou sloužit jako spolufinancování dotace na určité 

projekty.  
- Případné podněty zasílat br. Vašovi nebo Kolumbovi. 
- Br. Kolumbus: výstup na Ivančenu proběhl 22. 4. 2017. I přes nepříznivé počasí bylo asi 2 000 

účastníků. 
 
4) Informace z Valného sněmu Junáka 
Br. Kolumbus: 
- Uskutečnil se v termínu 24. – 26. 3. 2017 ve Velkém Meziříčí. 
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- Zvoleno staronové vedení Junáka, největší diskuse o logu Junáka, přijat návrh Moravskoslezského 
kraje (resp. modifikovaně i okresu Nový Jičín) týkající se uznávání kvalifikací pro civilní odborníky 
na vzdělávací akce Junáka. 
 

5) Informace hospodářky ORJ 
- Ses. Smuty nepřítomna. 
- Zpráva o hospodaření okresu za rok 2016 nebyla předložena. 
- Br. Kolumbus: byť s prodlevou, tak byly do skautISu vloženy účetní závěrky za roky 2014, 2015 a 

2016.  
- Br. Vaša: rozeslána tabulka s návrhem na rozdělení dotací MŠMT na provoz. Okres získá cca o 30 

tis. Kč než v roce 2016. Navrhuje se vše rozeslat střediskům dle klíče používaného již v minulých 
letech.  

- ORJ schvaluje rozdělení dotací MŠMT na provoz (základ + nadstavba) dle počtů členů k 31. 1. 
2017. 

- Br. Jezevec: i když bylo vyúčtování dotace řádně a včas odevzdáno, středisko Albrechtičky dosud 
neobdrželo nadstavbu dotace za rok 2016. Ses. Smuty se vyzývá k neprodlenému zaslání.  

- Příspěvek na okresní kolo SZ ve výši 5 000 Kč byl středisku Albrechtičky zaslán. Br. Jezevec 
dohodne se ses. Smuty způsob, na základě čeho byly prostředky poskytnuty (dotace, dar, faktura). 

- Br. Paťa: proběhla celostátní soutěž Skautský borec, kterou organizoval. Požádal o vyčlenění 
prostředků na pořízení odměn. 

- ORJ schvaluje částku 2 500 Kč na odměny účastníkům soutěže Skautský borec. 
 
6) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
Br. Jezevec: 
- ČK Mraveniště: 23 přihlášených, 20 účastníků, 4 stále nemají splněnou kvalifikaci. Díky nižšímu 

počtu účastníků a nižší dotaci okres doplatí asi 1 500 Kč.   
- Porada týmu proběhla 11. 5., dohodnuto pokračování v kurzu s některými obměnami, hledají se lidi 

do týmu (zázemí, doprovodný program) i nová náplň doprovodných aktivit kurzu 
- Diskuse ohledně počtu účastníků z okresu a možnostem přihlašování (předtermín pro členy okresu) 
- Ses. Šárka: letos odpadlo mnoho prvotních zájemců, kteří byli mimo okres, následně šla nabídka do 

okresu, kterou ale členové nevyužili.  
- Dohodnuta kapacita 28 účastníků s tím, že se počítá s případným poklesem na cca 24. 
HRK: 
- Br. Kolumbus: prostředky z Lesů ČR, s. p. jsou opět k dispozici za stejných podmínek jako v roce 

2016. 
- Ses. Šárka: plánuje uspořádání HRK na podzim 2017 (2 víkendy, říjen – listopad) 
ZK: 
- Br. Kolumbus: ze střediska Kopřivnice jsou již zájemci.  
- Plán: propagační kampaň a přihlašování – podzim 2017, kurz (ZZA i DZK) – jaro 2018. 
- Br. Kolumbus: případně tyto nedostatkové záležitosti (chybí skautský lektor a platí se drahý 

instruktor ČČK) by mohly být financovány z rezervního fondu kraje.  
 
7) Svojsíkův závod 2017  
- Br. Jezevec: okresní kolo se uskutečnilo v sobotu 6. 5. 2017. Výsledková listina rozeslána, oproti 

vyhlášeným výsledkům se měnilo pořadí 2. a 3. hlídky bez vlivu na postup do krajského kola, neboť 
z každé kategorie postupují 4 hlídky. Zúčastnilo se 29 hlídek.  

- Zpětná vazba – pozitivní. Rozpor – plnit úkoly na stanovišti hromadně nebo ve skupinkách? 
Negativní – ve skautISu mohli vedoucí provádět změny (ve složení hlídek) do poslední chvíle. 

- Standardně – přihlašování hlídek na závod po termínu. 



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

 

Zápis z jednání ORJ  Strana 3 ze 3 stran 
 

- Br. Kolumbus: vzhledem k počasí se hodily nůžkové party stany pořízené v rámci celostátního kola 
SZ v roce 2015. Líbil se mu modul Před závodem. 

- Br. Jezevec: byl to modul, který rozhodl o konečném pořadí. Bylo poznat, kdo si na tom dal záležet 
a kdo to připravoval na poslední chvíli. 

- Br. Paťa: na SZ by měl rozhodovat modul Závod. 
- Ses. Šárka navrhuje, aby příští závod pořádalo středisko Příbor.  
- ORJ děkuje pořadatelům okresního kola SZ. 
- Br. Kolumbus: příprava krajského kola – potíže s přípravou některých disciplín v modulu Brány. 
- Z velké části rozhodčí jsou zajištěni na modul Závod, na modul Brány ještě chybí. 
- Bude připraven i program pro doprovody hlídek – promítání filmu Skauti bez lilie. 

 
8) Tábory 2017 
- Do 31. 5. 2017 oddíly zadají pořádaní letních táborů ve skautISu, střediska schválí do 5. 6. 2017. 
- Krajská hygienická stanice MSK pořádá seminář pro pořadatele zotavovacích akcí, ale termín 

v Novém Jičíně byl zrušen. Zástupci Junáka z MSK budou účastni v Ostravě a v Bruntálu. 
 

9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: Tání ledů, výstup na Ivančenu, účast na okresním kole SZ, Pochod 

okolím Nového Jičína, 7. 6. – promítání filmu Skauti bez lilie v čajovně Archa, tábory + příměstský 
tábor 

- Středisko Příbor: skautský ples v Lubině, střediskové kolo SZ, akce Ukliďme Česko, Ivančena, 
okresní kolo SZ, 3 tábory, ObRok, proběhla soutěž Skautský borec, 21. 10. – filmový festival 
Klapka (odměny bude možné případně hradit z dotace MSK na roverské akce, bude-li KRJ úspěšná 
a dotaci získá) 

- Středisko Kopřivnice: 6. 5. – otevírání lanáče a lezecké závody, 3 příměstské tábory a mezinárodní 
tábory přes organizaci Rotary (na všechny hledají vedoucí), Vařečka, šermovačka 

- Středisko Štramberk: Den Země – úklid pro město, 20. 5. – hry postižených v Kopřivnici 
- Středisko Odry : výjezdní zasedání střediskové rady s RaR, ustaven nový výchovný zpravodaj – br. 

Gross, v horizontu dvou let mají v plánu změnit název střediska (Odry nejsou dominantní), 4. 11. 
2017 – skautský seminář a ples na Spálově, roverská bitva na Vikštejně, Květinový den, účast na 
okresním kole SZ, akce na Vanaivanu, Ivančena, pouť na sv. Jiří – Bělotín, Vrchy, 5 oddílových 
táborů + příměstský, 28. – 29. 5. – výstava o historii skautingu v Suchdole nad Odrou a beseda 
s Danem Říčanem, promítání filmu Skauti bez lilie 

- Středisko Albrechti čky: okresní kolo SZ, Den matek, 27. 5. – Retrosvojsíkáč (přihlašování do 22. 
5., 4 – 6 členné družiny, od 15 let, hledají se rozhodčí na stanoviště), roverský tábor primárně pro 
členy střediska 
 

10) Různé 
- Br. Gross: 17. 6. 2017 – extrémní závod pro děti TOP KID RUN. 
- Br. Paťa: dotaz, zda bude akce Copak je to za vojáka. 

 
 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 12. 9. 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 


