
 
 
 
 
 
 
     V Kopřivnici 10.04.2012 
 

 
Sestry a bratři, skautky a skauti okresu Nový Jičín, 
 
zdravím Vás a oslovuji se základními informacemi týkajícími se způsobu a průběhu 
oslav 100 let českého skautingu v našem okrese. 
Většina informací týkajících se této události k Vám měla doletět v uplynulých 
měsících prostřednictvím Vašich zástupců v Okresní radě či Akčním roverském týmu. 
Jak však bohužel zjišťuji, není tomu všude, jak by mělo být, a tak píši tyto řádky. 
Snad doletí ke všem skautským uším v našem okrese. 
Věřím, že většina z Vás bude souhlasit s mým názorem, že stoleté výročí je 
jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí k oslavě, setkání a prezentaci našeho 
hnutí. V řadě oddílů, středisek a dalších organizačních celcích se k oslavám již 
nejrůznější formou připojili nebo v nejbližší době připojí a mělo by tomu tak být i u 
nás. 
Naše Okresní rada se jednomyslně usnesla, že se k oslavám připojíme, a to formou 
setkání všech členů našeho okresu dne 5.5.2012 na Kamenárce ve Štramberku. 
Nemělo by se jednat o náročnou akci s dorty, květinami, hudbou a tanečky, jak by se 
u 100. narozenin mohlo předpokládat, ale o přátelské, organizačně ne příliš náročné, 
setkání, které všem zúčastněným ukáže, jak široká, pestrá a kamarádská je členská 
základna Junáka v našem okrese. Věřím, že i takto jednoduše pojatá akce přiláká 
většinu z nás, a že nebudou mít pravdu ti, kteří se domnívají, že bez cukrové vaty a 
kolotočů nebude takováto akce nikoho zajímat. Věřím, že vidina největšího setkání 
skautů a skautek v historii našeho okresu, společná fotografie na romantickém místě 
a čas strávený v záplavě známých i neznámých kamarádů je dostatečným lákadlem 
pro většinu z nás.  
V našem okrese je registrováno takřka 800 skautů a skautek. Jsem zvědav, ke kolika 
z nich tato zpráva doletí a kolik si nás na Kamenárce potřese levačkou ke 
100.narozeninám.  Věřím, že většina.  
Pokud Vás tato zpráva a chystaná akce zaujala, šiřte povědomí o ní dál a informujte 
se u svých vedoucích na bližší podrobnosti.  
Setkání by mělo probíhat zhruba od 16,00 hod. poté, co skončí okresní kolo Závodu 
vlčat a světlušek. Mladším účastníkům nezabere program více než 90 minut, starší a 
odvážnější mohou společně vyčkat tmy. 
 
 

Se skautským pozdravem se na setkání těší 
 
 
Kryštof Hyvnar – Kolumbus 
Předseda ORJ Nový Jičín 

 


