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Zápis č. 3/2019 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 11. 6. 2019    Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 17.10 hod.   Ukončení: 18.30 hod. 
 

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

ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 
Střediska: Odry – Bc. Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Zapletalová 
Omluveni:  
Nepřítomni: členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty, Příbor – Jan 

Procházka-Hopity , Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka 
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus  

 
Při zahájení jsou přítomni 4 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil třetí jednání ORJ v roce 2019.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 2. 4. 2019  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 2. 4. 2019.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Výstup na Ivančenu – 27. 4. 2019: pochvala pořadatelům. 
- Rekonstrukce Ivančeny – řeší se výroba informačního prvku a stožár (varianta ponech státní 

vlajku nahoře po celý rok s tím, že bude pořízen nový stožár). 
- Informace k možnostem získání krajské základny – posun ve věci skautské základny Mazák 

v Ostravici (Statutární město Ostrava provede demolici objektu, následně získá KRJ areál do 
výpůjčky a započne zpracování projektové dokumentace na stavbu nového objektu. 

- Kurz střediskového minima v MSK proběhne pravděpodobně na podzim 2019. Hledají se 
lektoři. 

- Řešen projekt Skautské století, který je na kraji realizován br. Elfem a Drákulou, a dále údržba 
Ivančeny a náklady s tím spojené, má dojít k vyjasnění situace a nastavení pravidel.   

- Podal informace k vývoji situace ve středisku Havířov a proběhlému střediskovému sněmu. 
- Členové z okresu Ostrava – město zvažují uspořádání Moravskoslezského Jamboree v září 

2020 – víkendová akce pro více jak 1 000 účastníků. Hledají vhodné místo, i s vodou pro vodní 
aktivity. 

 
4) Ivančena 2020 
- V roce 2020 pořádá výstup na Ivančenu okres Nový Jičín. Výzva členům k zapojení do 

realizačního týmu. K přípravě výstupu se ORJ vrátí na příštím jednání. 
- Výstup se uskuteční v sobotu 25. 4. 2020, pietní akt v Cieszyně v pátek 24. 4. 2020.  
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- Diskuse nad tím, které prvky použít (mobilní záchody TOI-TOI, informační a další stany, 
autobusy,…). V plánu je zajištění parního vlaku organizovaného skauty z Valašského Meziříčí. 

 
5) Zpráva hospodářky ORJ 
- Dotace MŠMT na provoz (základ i nadstavba) již rozeslány na střediska. 
- ORJ schvaluje rozdělení dotace MŠMT na provoz střediskům v plné výši dle předloženého 

návrhu. 
 

6) Zpráva výchovného zpravodaje 
- Br. Jezevec: 2 účastníci potřebují mít schváleno hospodaření akce, jeden účastník z roku 2018 

dodělává potřebné kompetence. 
- Br. Medvěd zpracoval a zaslal předběžný rozpočet Hradního rádcovského kurzu 2019. 

 
7) Okresní kolo SZ 2019 
- Br. Kolumbus: proběhlo 11. 5. 2019 v Kopřivnici/Štramberku. 
- Vyúčtování závodu ještě není hotovo. 
- Krajské kolo SZ: 8. – 9. 6. 2019, Zlaté Hory, br. Kolumbus a Vaša se zúčastnili. V dívčí 

kategorii zvítězili skautky ze Studénky, v chlapecké skauti ze Staříče. Pozitivní ohlasy, ale 
vzhledem k dodržení pravidel bylo málo klasických skautských disciplín. Poměrné krátká trasa, 
dobré místo (Zlatokopecký skanzen), dobrý doprovodný program. 
 

8) Tábory 2019 
- středisko Pagoda Nový Jičín: 6 táborů 
- středisko Příbor: 3 tábory 
- středisko Kopřivnice: 4 tábory 
- středisko Štramberk:  
- středisko Odry: 3 tábory 
- středisko Albrechtičky: 4 tábory 
- br. Kolumbus: školení Krajské hygienické stanice pro pořadatele zotavovacích akcí se 

zúčastnila ses. Kamila ze střediska Kopřivnice. Kontroloři KHS se budou zaměřovat nad zdroji 
vody – co se pije, z čeho se vaří, dále budou kontrolovat, zda se táborů účastní neočkované 
děti. 

- Br. Jezevec: dobře zpracované informace a materiály jsou na stránkách ČRDM. 
 
9) Střediskové sněmy, okresní sněm 
- Sněm střediska Albrechtičky – 1. 5. 2019, vedoucí střediska znovuzvolena ses. Šárka, 

zástupcem br. Šíp. 
- Sněm střediska Pagoda Nový Jičín – 15. 9. 2019. 
- Sněm střediska Kopřivnice – 13. 9. 2019. 
- Sněm střediska Příbor – září 2019. 

 
10) Zprávy ze středisek o činnosti 
- středisko Pagoda Nový Jičín: Ivančena, Tání ledů, účast na akci Ukliďme Česko, oslavy 

k výročí sametové revoluce a obnovení skautingu v Novém Jičíně (17. 11. a 2. 12.). 
- středisko Příbor: zimní minitábor, ekovíkend, Ukliďme Česko, okresní kolo SZ, vaječina, 

začíná se řešit Klapka. 
- středisko Kopřivnice: okresní kolo SZ, Květinový den, brigáda – úklid pro RWE, jednaní o 

výpůjčce fary v Trnávce, 17. 11. – oslavy výročí sametové revoluce, průvod městem – 
moderuje br. Kolumbus. 

- středisko Štramberk: zástupce nepřítomen. 
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- středisko Odry : saunová noc, Ukliďme Česko, Květinový den. 
- středisko Albrechti čky: střediskové kolo SZ, sněm, okresní kolo SZ, účast a úspěch v krajském 

kole SZ. 
 

11) Různé 
- Br. Kolumbus: ve středisku Kopřivnice doznívá „alkoholová kauza“ – problematika pití 

alkoholických nápojů na skautských akcích (výpravy, tábory). 
- Br. Kolumbus: v květnu rozeslal do kraje výzvu k zasílání informací k představám střediska o 

oslavách výročí 100 let skautingu v jednotlivých místech, kde skauti působí. Oslovil jej ředitel 
televizního studia ČT Ostrava s nabídkou spolupráce (např. vystoupení v pořadu Dobré ráno 
s ČT). 

- Br. Jezevec: okres se dosud nevyjádřil k revizní zprávě o kontrole hospodaření ORJ 
provedenou revizní komisí kraje.  

 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 v 17.00 hod. ve klubovně střediska 
Pagoda v Novém Jičíně. 

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


