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Zápis č. 4/2017 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 12. 9. 2017     Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
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, členka 
ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty 

Střediska: Příbor – Patrik Nedoma-Paťa v z., Odry – Anna Hanáčková-Krowka , 
Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 

Omluveni: Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka 
Nepřítomni: Příbor – Jan Procházka-Hopity 
Zpravodajové:  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
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 čtvrté jednání ORJ v roce 2017.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 16. 5. 2017   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 16. 5. 2017.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Výstup na Ivančenu proběhne v sobotu 21. 4. 2018. 
- Stále se řeší projekt skautské základny Mazák. Již je zpracována studie s vizualizací nové budovy. 
- Proplácení účastnických poplatků členům na vzdělávacích akcích – rozhodovat bude KRJ 22. 9. 

2017. Čerpání dotace MSK na akce z okresu – Příborská Klapka, výjezdní setkání okresu. 
 

4) Informace hospodářky ORJ 
Ses. Smuty:  
- Zpráva o hospodaření okresu za rok 2016 bude předložena na příští jednání ORJ. 
- V nejbližších dnech rozešle střediskům rozhodnutí o poskytnutí dotace na provoz na rok 2016. 
- Termín pro zaslání vyúčtování dotace na provoz: do 15. 11. 2017. 
- Br. Kolumbus: letos nebyl stanoven termín pro zaslání průběžného čerpání dotace jako podmínka 

pro zaslání nadstavby dotace, protože ORJ předpokládá, že střediska nebudou mít problém 
s čerpáním ani s dodržením termínu pro odevzdání vyúčtování dotace. 

 
5) Stanovení členského příspěvku pro okres na rok 2018 
- Br. Kolumbus: navrhuje zachovat stávající stav, tedy 25 Kč na člena. 
- ORJ stanovuje členský příspěvek pro okres na rok 2018 ve výši 25 Kč na člena. 
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6) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
HRK: 
- Ses. Šárka: HRK se uskuteční v termínech 10. – 12. 11. 2017 (Štramberk) a 24. – 26. 11. 2017 

(Kopřivnice), přihlašování do 31. 10. 2017. 
- Hledají se lidé do pořadatelského týmu – uspořádání aktivit na kurzu. 
- Br. Kolumbus: prostředky z Lesů ČR, s. p. jsou opět k dispozici za stejných podmínek jako v roce 

2017 
ČK Mraveniště: 
- Br. Kolumbus: 7. 9. 2017 proběhla porada týmu. Ses Myška dala k dispozici funkci vedoucí kurzu, 

ale žádný jiný adept zatím není. Hledají se možné nové formy kurzu, zapojení (aktivity) účastníků, 
ale i kvalifikace instruktorů s ohledem na nový systém OČK a s tím související povinnosti. Již nyní 
je zřejmé, že pořadatelský tým disponuje malým počtem členů s instruktorskou kvalifikací. 

- Během října či listopadu proběhne další porada, kde by měly být stanoveny i termíny kurzu v roce 
2018. 

- Výzva: pořadatelský tým hledá nové tváře: „restART“. 
ZK: 
- Br. Jezevec hlásí 4 zájemce ze střediska Albrechtičky o doškolovací kurz. 
- Bude-li dostatek zájemců (nejméně 12 na řádný kurz), uspořádáme kurz spolu s DZK, předpoklad: 

březen – duben 2018. 
- Termín pro zasílání předběžných zájemců: do 20. 10. 2017. 
 
7) Krajské kolo SZ - vyhodnocení  
- Br. Kolumbus: krajské kolo SZ organizoval okres Nový Jičín v termínu 2. – 3. 6. 2017 ve 

skautském centru VANAIVAN v Kopřivnici. Dle jeho názoru proběhl závod úspěšně. Zbývá je 
dořešit vyúčtování akce. Okres nedoplácel nic, byla využita dotace kraje z MSK. 

- Br. Paťa: hlídka oddílu z Lubiny (středisko Příbor) postoupila do celostátního kola SZ. 
- Ses. Šárka: měla pocit, že hlídky nefungují během roku jako reálné družiny, neprovádí zpětnou 

vazbu, neumějí mezi sebou komunikovat. 
- ORJ děkuje pořadatelům krajského kola Svojsíkova závodu 2017. 
- Br. Paťa: středisko Příbor má zájem o pořádání okresního kola ZVaS v roce 2018. Termín bude 

upřesněn na příštím jednání ORJ. 
 

8) Tábory 2017 
- Dle sdělení zástupců středisek se na letních táborech nevyskytly žádné komplikace.  
- Br. Vaša a Kolumbus navštívili za KRJ dva letní tábory.  
- Středisko Odry: místo 5 proběhly jen 4 tábory, příměstský tábor organizovaný br. Grizzlym se 

neuskutečnil. 
- Středisko Příbor: měli mnoho dětí, budou měnit tábořiště, v příštím roce je v plánu uspořádání 

roverského tábora. 
- Středisko Albrechtičky: 5 táborů včetně roverského. 
- Středisko Nový Jičín: 5 táborů + příměstský pro nečleny. 
- Středisko Kopřivnice: mezinárodní tábor ve spolupráci s Rotary, 3 příměstské tábory pro nečleny. 

Pravděpodobně získají dotace z MAL Lašsko na organizaci příměstských táborů (letní „školky“ – 6 
týdnů o prázdninách), budou hledat zájemce o pozice vedoucích.  
 

9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: tábory, letos se neúčastnili slavnosti města. 
- Středisko Příbor: zahajovačka, plán: Křížem krážem, polní vaření, Klapka – 21. 10. 2017, získali 

dotaci 46 tis. z města na zateplení kluboven a opravu střechy. 
- Středisko Kopřivnice: zahajovačky, v roce 2018 bude akce Copak je to za vojáka. 
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- Středisko Štramberk: zástupce nepřítomen. 
- Středisko Odry : 2 skautské svatby, putovní tábor, bitva o Vikštejn – 22. – 23. 9. 2017, 4. 11. 2017 – 

na Spálově proběhne skautský seminář, mše, ples, hledají se přednášející. 
- Středisko Albrechti čky: 8. 9. – zahájení střediskovou noční šifrovací hrou., 28. 9. – Svatováclavský 

cross, říjen – uzlařská regata. 
 

10) Různé 
 

 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 7. 11. 2017 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 


