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

 

Zápis č. 5/2019 
z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 

 

Datum: 19. prosince 2019 Místo konání: Vanaivan Kopřivnice 

Zahájení: 17:05 Ukončení: 19:15 

 

Prezence 

ORJ: Předseda ORJ – Martin Štábl – Kačer, 

1. místopředseda ORJ – Jan Friml – Šíp, 

členka ORJ – Hana Ballaschová – Riki,  

členka ORJ – Lucie Bujnošková – Lusy,  

člen ORJ – Jiří Tuza 

Střediska: Pagoda Nový Jičín – Václav Dobrozemský – Vaša, 

Příbor – Patrik Nedoma,  

Kopřivnice – Kryštof Hyvnar – Kolumbus,  

Štramberk – Markéta Kvitová,  

Odry – Anna Hanáčková – Krowka,  

Albrechtičky – Šárka Zapletalová 

Omluveni: 2. místopředseda ORJ – Ondřej Škarka, 

Nepřítomni: - 

Zpravodajové: Hospodářka ORJ – Kateřina Zahradníková – Smuty,  

VZ CHK – Vít Friml – Jezevec  

RK okresu: - 

KRJ: - 

Hosté: - 

Jednání řídil: Předseda ORJ – Martin Štábl – Kačer 

 

Při zahájení je přítomno 11 z 12 členů, ORJ je usnášeníschopná.  

1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kačer zahájil páté jednání ORJ v roce 2019. 
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2) Kontrola zápisu ze dne 17. 9. 2019 
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 17.9.2019  

3) Informace z kraje 
- Rekonstrukce Ivančeny - instalován dřevěný informační prvek. Proběhla přednáška o 

Vladímíru Čermákovi a výstup na Ivančenu s Betlémským světlem 

- Informace ze setkání krajů - otázka kandidatury ČR na pořádání Světového 

Jamboree, je připravován návrh na úpravu stanov (týkající se nynějšího fungování 

revizní komise, vypuštění podmínky existence nejméně tříčlenné RK ve všech OJ). 

Akce 2020  

- Základní kurz pro revizní komise - 29.2.2020, skautský dům v Opavě 

- Setkání skautských stavitelů - zatím jen vize, zajem ze středisek je. 

- Krajské kolo ZVaS 2020 - místo a termín zatím není stanoveno (květen nebo červen; 

Český Těšín nebo Kunčice pod Ondřejníkem) 

- Moravskoslezské jamboree 2020 - Termín 11. - 13. 9. 2020 v Landek Parku Ostrava. 

Žádali delegování jednoho člověka který by komunikoval a spolupracoval s užším 

organizačním týmem. Br. Kolumbus se tohoto úkolu zhostil. 

Informace z Náčelnictva:  

- projednávání rozpočtu 2020, řeší se problematika klimatické výzvy, přípravy Valného 

sněmu, Skautská Energie všem! 

Z okresů 

- 17. 1. 2020 - ples ve Zlatých Horách 

- 19. 1. 2020 - seminář Já revizák, já hospodář 

- 29. 2. 2020 - vodácký ples v Karviné 

4) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
- rádcovské kurzy probíhají pravidelně 

- okres nemá problém s pořádáním ČK, pořadatelský tým má dostatečnou kvalifikaci, 

aby pokryl všechny zkoušené kompetence. 
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- nově okres uvažuje o pořádání ZZA, Chipsa hledá spolehlivé lidi s kvalifikací, ale i 

bez ní. V případě zájmu se ozvěte. Pravděpodobně první kurz by mohl proběhnout 

na jaře 2021. Bude zaslána výzva o případném zájmu a kdyžtak bude ORJ řešit 

pořádání jako v předchozích letech za podpory Červeného Kříže. 

- sestra Kvitová upozornila, že Zdravotní škola v NJ bude nyní otevírat ZZA 

(zahajovací schůzka je 6. 1. 2020 - více info na webu školy - 

https://www.mendelova-stredni.cz/) 

5) Zpráva hospodářky ORJ 
- hospodaření bylo revidováno, na výtky revizní komise bylo reagováno 

- podpisová práva k účtu má doposud bývalý předseda a hospodářka 

6) Rozpočet 2020 
- sestra Smuty předložila návrh rozpočtu. ORJ se rozhodla schválit rozpočet až po 

jmenování nového hospodáře.  

7) Registrace 2020 
- registrace je už zadaná ve SkautISu, termín pro odevzdání je 31. 1. 2020 (peníze 

nejpozději 14.2.) 

8) Vize a plány ORJ 
- Proběhla diskuze o vizi a plánech nové ORJ. Konkrétní vize nebyla formulována. 
- Vedení ORJ navrhlo střediskům zabývat se tématikou výchovy a pomoci podřízeným 

jednotkám. Nakousli jsme téma rozšíření výchovné činnosti ORJ, probrali jsme 
možnosti a rozšíření týmu výchovných zpravodajů Okresu.  

- Diskuzi jsme ukončili výzvou pro střediskové vedoucí: Vytipujte vhodné lidi, kteří 
by měli čas a chuť spolupracovat na výchovné činnosti okresu nebo se už nyní 
této problematice věnují v rámci střediska a rádi by sdíleli své zkušenosti. 

9) Ivančena 2020 
- Letošní výstup proběhne 25.4. 
- Schůzky ohledně Ivančeny 2020 budou organizovány zvlášť. V tuto chvíli nejsou 

známy žádné nové informace. 

10) Okresní kolo ZVaS 2020 
- Okresní kolo bude 16.5. v Žilině u Nového Jičína 

 

https://www.mendelova-stredni.cz/mendelova-stredni-skola/novinky/6.html?hledat=zdravotn%C3%ADk%20zotavovac%C3%ADch%20akci
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12) Zprávy ze středisek o činnosti 

středisko Pagoda Nový Jičín:  

- 17. 11. - oslavy města, spolupráce s 2. novojičínským střediskem 

- 5. 12. - Hledání lilie - promítání nového dokumentu 

- 1. 2. - Skautský ples 

středisko Příbor:  

- Klapka - proběhla, za dva roky je plánovaná další 

- 21.12. - proběhl ping-pong turnaj 

- probíhají přípravy na oslavy 100 let skautingu v Příboře 

- finišuje rekonstrukce stávající klubovny (zateplení, výměny topidel) 

středisko Kopřivnice:  

- 17. 11. - oslavy - spolupráce s městem, které bylo spokojeno se zapojením skautů 

středisko Štramberk:  

- proběhla Drakiáda 

- 16. 11. - spolupráce s městem na oslavách, průvodu 

- za příležitosti oslav 660 let města Štramberk, byla navrhnuta k vyznamenání Dáša 

Najvarová 

- 4. 4. - 100 let skautingu 

- středisko Štramberk má nedostatek rádců 

středisko Odry:  

- proběhl ples a seminář  

- středisko Odry mají nový účet (letošní registrace proběhne ještě ze starého) 

středisko Albrechtičky:  

- proběhl Svatováclavský kros 

- 8. 2. - skautský ples 
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13) Různé 
- Klobouky - br. Kolumbus nastínil problematiku krojových klobouků a lodiček. Členové 

střediska kopřivnice řeší, kde pořídit krojové klobouky či lodičky. V TONAKu jsou 

příliš vysoké ceny, JUNshop nebude poptávat výrobu lodiček pokud nebude mít větší 

poptávku. 

- V Junshopu jsou dostupné nové šátky, byl změněn krojový řád. Možnost vytvářet 

komunitní šátky (střediskové, oddílové) dle návodu. 

 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční 20. 2. 2020 v 18:00 hod. v klubovně Vanaivan, 
Komenského 1520, Kopřivnice 
 
 
 
Zapsal: Martin Štábl 
 
 
Schválil: 

 


