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Zápis č. 5/2017 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 7. 11. 2017     Místo konání: klubovna střediska 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 (od 17.20) 

Střediska: Příbor – Jan Procházka-Hopity 
Odry – Jan Schovánek-Gross v z. 
Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 

Omluveni: Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka 
Odry – Anna Hanáčková-Krowka  

Nepřítomni:  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Patrik Nedoma-Paťa 
Jednání řídil: předseda ORJ – 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 poslední jednání ORJ v roce 2017.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 12. 9. 2017   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 12. 9. 2017.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Členský příspěvek pro kraj na rok 2018 je ve stejné výši jako letos – 30 Kč/člen. 
- Stále se řeší projekt skautské základny Mazák.  
- Probíhá proplácení účastnických poplatků členům na vzdělávacích akcích i na jednotlivé akce 

pořádané středisky a okresy. 
- Br. Vaša zmínil setkání s hejtmanem MSK a problémy týkající se čerpání a vyúčtování dotací 

(pozdní termín schvalovaní dotací, přefakturace nákladů mezi jednotkami, možnosti stanovení 
výjimky pro pobočné spolky v rámci jedné organizace týkající se účtování nákladů na akce), a také 
o možnostech KRJ žádat o dotace z rozpočtu MSK na rok 2018 (priority KRJ). 
 

4) Informace hospodářky ORJ 
Ses. Smuty:  
- Střediskům rozesláno navýšení dotace na provoz, které se podařilo sehnat ústředí Junáka. Řeší se 

jen haléřové vyrovnání s některými středisky. 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zasláno střediskům na celou částku (základ + nadstavba + 

navýšení). Přeposlala střediskům informace a formuláře k vyúčtování dotací. 
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- Termín pro odevzdání vyúčtování dotace na provoz je do 15. 11. 2017. Nejprve stačí elektronicky, 
po formální kontrole pak i písemně na adresu Kateřina Zahradníková, 739 47 Kozlovice 453 (ne 
doporučeně). Doposud odevzdalo vyúčtování pouze středisko Pagoda Nový Jičín.  

- Rozeslána zpráva o hospodaření okresu za rok 2016. Z následné diskuse vyplynulo, že zpráva není 
úplná, neboť nezahrnuje samostatně zúčtovatelné akce, které byly pořádány okresem (ČK, ZK). Ses. 
Smuty doplní a předloží na příští jednání ORJ. 

- Revizní komise kraje provede dne 15. 11. 2017 kontrolu hospodaření okresu za rok 2016. Přítomni 
budou br. Kolumbus a ses. Smuty.  

 
5) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
HRK – ses. Šárka: 
- uskuteční se v termínech 10. – 12. 11. 2017 a 24. – 26. 11. 2017.  
- Problémy při přihlašování účastníků, neboť někteří zájemci se začali přihlašovat dříve, než byl 

termín vyhlášen. Způsobilo to převis z původně plánovaných 24 účastníků na 35 – 36, aktuální 
počet je 30 osob. V případě dostatečného počtu zájemců se další běh kurzu uskuteční na jaře 2018. 

- Stále se hledají zájemci o pomoc při kurzu – kdo byl měl nějakou zajímavou přednášku, workshop. 
- Ses. Šárka s br. Vašou dořeší otázku poskytnutí dotace na kurz z kraje (dar Lesů ČR, s. p.). 
ČK Mraveniště – br. Jezevec: 
- Porada týmu proběhla 3. 11. 2017. Dohodnuty úkoly a některé inovace v obsahu kurzu. 
- Termíny: 9. – 11. 2. 2018 (Kopřivnice), 9. – 11. 3. 2018 (Příbor), 13. – 15. 4. 2018 (Kopřivnice). 
- Přihlašování spuštěno na mraveniste.skauting.cz, plakát rozeslán a lze jej šířit po okrese. První 

týden pouze pro členy okresu, pak bude otevřeno pro všechny zájemce. 
- Kapacita kurzu je 25 osob. Došlo ke zvýšení účastnických poplatků na 400 Kč (členové okresu) a 

600 Kč (přespolní). 
- Provedena změna Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka, která se však naplno projeví až 

v roce 2019. Již nyní je však vhodné, aby br. Paťa a Ještěrka absolvovali OČK. 
- ORJ schvaluje pořádání Čekatelského kurzu Mraveniště v roce 2018.  
ZK – br. Vaša: 
- Do 20. 10 2017 měla střediska nahlásit předběžné zájemce. Z došlých informací vyplývá, že na celý 

kurz je 35 zájemců a na doškolovací 7. 
- Dohodnuto pořádání opět Českým červeným křížem Frýdek – Místek. Cena: ZZA – 2 200 

Kč/osoba, DZK – 900 Kč/osoba.  
- Potvrzeny termíny 23. – 25. 3. 2018 (25. 3. zároveň DZK) a 6. – 8. 4. 2018, oba v Kopřivnici. 
- Br. Vaša zajistí přihlašování zájemců a domluvu s ČČK.  
- Minimální počet účastníků je 15 osob, maximální dle domluvy s lektorem ČČK (zřejmě 25 osob). 
- ORJ schvaluje pořádání kurzu Zdravotník zotavovacích akcí včetně doškolovacího kurzu v roce 

2018. 
 
6) Okresní kolo ZVaS 2018  
- Br. Paťa: trvá zájem a nabídka střediska Příbor na pořádání okresního kola Závodu vlčat a světlušek 

v roce 2018, navrhuje termín sobota 5. 5. 2018 v Klokočově (místní část Příbora). 
- ORJ jmenuje pořadatelem okresního kola ZVaS v roce 2018 středisko Příbor a stanovuje termín na 

5. 5. 2018. 
 

7) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: florbalový turnaj O-CUP, noční šifrovací hra NOCÍ, výjezdní 

zasedání SR na Dolní Bečvu, příprava skautského plesu 
- Středisko Příbor: Příborská Klapka (6 filmů, cca 60 lidí), Křížem krážem, získali dotaci z města na 

částečné zateplení kluboven a opravu střechy, bude Betlémské světlo, vánoční schůzky, turnaj 
v ping-pongu, proběhne soutěž Skautský borec, hledají se zájemci do pořadatelského týmu 
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- Středisko Kopřivnice: Kimegal, v roce 2018 budou lezecké závody, Copak je to za vojáka, 
RetroBál 

- Středisko Štramberk: zástupce nepřítomen. 
- Středisko Odry : Bitva o Vikštejn, skautský seminář a ples na Spálově (cca 60 účastníků) – pozitivní 

ohlasy účastníků, bude Betlémské světlo (rozvoz v neděli 17. 12. 2017), Tříkrálová sbírka  
- Středisko Albrechti čky: noční šifrovací hra, uzlařská regata, Svatováclavský cross, ples – 20. 1. 

2018 
 

8) Různé 
- Br. Kolumbus: informace od ses. Krowky ohledně problémů s fungováním br. Grizzlyho (oddíl 

Heřmanice) zejména ve vztahu k dotacím na provoz, dotacím z rozpočtu obce Starý Jičín a 
nejasnostem ve vztahu k hospodaření střediska Odry. Diskuse a návrhy na řešení, jak postupovat.  

- Br. Paťa: chlapecká družina Chamědů z oddílu Lubina vyhrála celostátní kolo Svojsíkova závodu 
2017. ORJ gratuluje k úspěchu. 

- Br. Kolumbus: reportáž je v Kopřivnické kabelové televizi. Zpětná vazba na krajské kolo 
(náročnější, ale dobré). 

- Br. Vaša: skutečnost táborů je třeba zadat do skautISu do 15. 11. 2017. 
- Br. Vaša: členský příspěvek pro ústředí zvýšen o 15 Kč na člena. Zdůvodnění je v článku na 

skautské křižovatce. 
- Br. Kolumbus: v minulých týdnech byly jednotky v kraji osloveny s nabídkou na nákupy materiálu 

v obchodu Lanex a s nabídkou, na možnost zajištění pojízdné prodejny JUN na Ivančeně. Lanex si 
budou řešit jednotky individuálně, KRJ osloví br. Šotka ohledně možnosti prodejny JUN při 
výstupu na Ivančenu (velká většina reakcí jednotek byla pozitivní a uvítala by ji). 

- Ses. Šárka: nadnesla otázku uspořádání výjezdního zasedání ORJ. 
- Br. Kolumbus: prověří možnost návštěvy Štramberské Trúby a Jaroňkovy útulny v termínu 9. 12. 

nebo 16. 12. 2017. Cílová skupina: členové ORJ, zpravodajové, členové týmu ČK Mraveniště.  
 

 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 23. 1. 2018 v 17.00 hod. v klubovně skautského 

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


