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Zápis č. 3/2018 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 29. 5. 2018     Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 17.05 hod.    Ukončení: 18.45 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. (od 17.20), Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -

Ješterka, Odry – Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka 
Vosáhlová 

Omluveni:  
Nepřítomni: členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty, Příbor – Jan 

Procházka-Hopity  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
Jednání řídil: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus 

 
Při zahájení je přítomno 5 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná. V průběhu jednání dorazil 1 člen ORJ. 
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil třetí jednání ORJ v roce 2018.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 13. 3. 2018  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 13. 3. 2018.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 

- Proběhl výstup na Ivančenu, účast přes 3 000 lidí. 
- S architekty se řeší dokončení mohyly a další záležitosti (vyřešení umístění velkých desek, 

přikládání nových kamenů, dokončení poslední zídky, informační prvek, zachování stožáru, 
brigády, přemístění ceremoniálu na rozcestí). V září by měla proběhnout brigáda, kde budou 
výše uvedené aktivity realizovány.  

- Krajské kolo ZVaS se uskuteční 16. – 17. 6. 2018 v Klimkovicích. Informace již byly 
postupujícím hlídkám rozeslány.  

- Dotace MSK, kterou získala KRJ, je na okrese čerpána na okresní kolo ZVaS. O dotaci MSK na 
roverské aktivity bude rozhodnuto v polovině června.   

- Na podzim proběhne školení k vyúčtování dotací MŠMT na provoz a MSK. Účast hospodářů 
středisek velmi žádoucí.  

- Rozdal střediskům buttony s krajským logem, které KRJ nechala vyrobit.  
- Problematika nakládání s osobními údaji v souvislosti s nařízením GDPR: ústředí řeší, jsou nové 

vzory přihlášek členů a na skautské akce. Důležité je dbát na archivování přihlášek, nakládání 
s dalšími osobními údaji (např. přihlášky účastníků, zdravotnická dokumentace na táborech), 
oprávnění k přístupu do skautISu jen pro oprávněné osoby.  
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- Br. Jezevec poukázal na možný rozpor nařízení GDPR s českými právními předpisy (např. zákon 
o účetnictví), i na skutečnost, že přes účinnost nařízení GDPR od 25. 5. 2018 dosud nenabyl 
účinnosti „prováděcí“ zákon o zpracování osobních údajů.  

 
4) Zpráva hospodářky ORJ 

- Ses. Smuty nepřítomna. 
- Zpráva o hospodaření okresu za rok 2017 nebyla doposud zaslána.  
- Základ dotace na provoz rozeslán střediskům, nadstavba bude rozeslána pravděpodobně do 

konce června. 
- Návrh na rozdělení dotace stejným způsobem, jako v minulých letech. 
- ORJ schvaluje rozdělení dotace MŠMT na provoz v plné výši střediskům podle počtu členů dle 

registrace v roce 2018. 
- Úkol pro střediska: do 10. 9. 2018 střediska zašlou průběžné čerpání dotace na provoz. 
- Br. Jezevec: stále chybí vyjádření okresu k revizní zprávě o kontrole hospodaření za rok 2016. 

Jedná se o jedinou neuzavřenou kontrolu v rámci MSK. Takto je pravděpodobné, že RK kraje 
provede v letošním roce kontrolu hospodaření okresu i za rok 2017. 

- ORJ vyzývá hospodářku k neprodlenému zaslání zprávy o hospodaření okresu za rok 2017 a 
zprávy o nápravě nedostatků plynoucích z revizní zprávy o kontrole hospodaření okresu za rok 
2016. 
 

5) Tábory 2018 
- Do 31. 5. 2018 je třeba ve skautISu zadat hlášení táborů, střediska tábory schválí do 5. 6. 2018. 
- 30. 5. 2018 v 9.00 hod. se v Novém Jičíně uskuteční seminář Krajské hygienické stanice MSK 

pro pořadatele zotavovacích akcí. 
- Br. Kolumbus a Vaša mají v plánu některé tábory navštívit. 

 
6) Zpráva výchovného zpravodaje 
Ses. Šárka – HRK:  

- uskuteční se na podzim. Z důvodu rekonstrukce fary neproběhne akce ve Štramberku.  
- Kurz postupně přebírá br. Medvěd, hledají se instruktoři. 

Br. Jezevec – ČK Mraveniště:  
- ukončeno, v rámci kurzu úspěšně absolvovalo 9 účastníků, ostatní průběžně plní (zejména 

realizace akce). 
- Poukázal na skutečnost, že ne všichni lektoři mají příslušnou kvalifikaci a vyzval k jejímu 

absolvování. 
Br. Vaša – ZK:  

- ZK/DZK proběhl, 24 účastníků ZK, 16 účastníků DK, i z jiných okresů (krajů).  
- Přehled financování byl zaslán e-mailem. Akce uzavřena, kvalifikace do skautISu vloženy, 

dotace vyúčtována, zkontrolována RK a zaslána z ústředí na účet okresu.  
- Br. Kolumbus: věří, že v příštím roce jižbude na okrese člověk s příslušnou kvalifikací pro 

garantování ZK (ses. Chipsa ze střediska Kopřivnice). S programem kurzu (další přednášející) 
organizací a zázemím kurzu pomůže ORJ.  

 
7) Okresní kolo ZVaS 
Br. Paťa:  

- závod se uskutečnil 5. 5. 2018 v Příboře – Klokočově. Zúčastnilo se 26 hlídek (15 dívčích, 10 
chlapeckých, 1 nesoutěžní).  

- Nakonec z každé kategorie postoupily do krajského kola tři hlídky (u chlapecké měly původně 
jen dvě), ovšem vznikl výkladový problém pravidel, zda se výpočet postupujících hlídek počítá 
z celkového počtu přihlášených nebo zúčastněných (dotaz na ústředí – nevěděli). V praxi 
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převládl názor, že z přihlášených hlídek. Postoupily hlídky ze středisek Albrechtičky, Příbor a 
Odry.  

- má sepsány připomínky a podněty k pravidlům ZVaS. Stávající pravidla jsou příliš omezující. 
- Zpětná vazba je víceméně pozitivní, pár drobností se vyskytlo. Br. Jezevec připomínky zaslal br. 

Paťovi e-mailem. Bylo méně rozhodčích, neboť někteří účast odřekli na poslední chvíli, pomohli 
i členové jiných středisek. 

- Vyúčtování ještě není zpracováno, je třeba dořešit převod příspěvku (daru) z okresu na kraj. Ses. 
Smuty dosud částku 5 000 Kč nepředala.  

- Br. Kolumbus pozitivně hodnotil jak místo pro konání závodu (zázemí – hřiště v Klokočově), tak 
trasu závodu (lokalitu).  

- Br. Kolumbovi ani Vašovi oficiální výsledky ani fotografie nepřišly.  
- ORJ děkuje pořadatelům závodu. 

 
8) Zprávy ze středisek o činnosti 

- středisko Pagoda Nový Jičín: Uzlařská regata, Tání ledů, výstup na Ivančenu, střediskové kolo 
ZVaS, okresní kolo ZVaS, Pochod okolím Nového Jičína, školení hospodářů táborů, příprava 
táborů, zapojení do akce k 100 letům vzniku republiky. 

- středisko Příbor: Účast na akci Ukliďme Česko, střediskové kolo ZVaS, výstup na Ivančenu, 
okresní kolo ZVaS, táborové brigády, střediskový roverský tábor. 

- středisko Kopřivnice: výstup na Ivančenu, přespání polských Harcerů ve Vanaivanu (setkání u 
ohně, srovnání českého a polského skautingu), lezecké závody a otevírání lanového centra, 22. 6. 
– letní RetroBál, vařečka, Květinový den, brigáda – úklid pro RWE. 

- středisko Štramberk: rekonstrukce klubovny v Rybí, pomoc při organizaci her postižených 
v Kopřivnici. 

- středisko Odry : výstup na Ivančenu, Květinový den, Ukliďme Česko, pouť ke Sv. Jiří, 
víkendovky, pozemek na tábořiště nebudou kupovat. 

- středisko Albrechti čky: Ukliďme Česko, výstup na Ivančenu, střediskové kolo ZVaS, 4 hlídky 
postoupily do krajského kola ZVaS, 3 tábory, Bravantice – pouze oddílová výprava, roverský 
putovní tábor, 9. 6. – RetroSvojsíkáč pravděpodobně nebude, jelikož není přihlášena žádná 
hlídka, den dětí, výprava na Červený kámen. 
 

9) Různé 
 
 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 11. 9. 2018 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               
 
 


