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JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
okres 422 Chomutov
IČO: 46787712 DIČ: 182-46787712 Evidenční číslo jednotky: 422
Bankovní spojení: eBanka, č.ú. 625100001/2400
e-maily: l.kotynkova@seznam.cz

ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV
konaného dne 8. 9. 2011 v Chomutově
Přítomni:
členové ORJ: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV), Roman
Kotýnek – Kid (Ji), Václav Hejna - Kail (CV), Tereza Kubešová (Kl.), Jana
Vytasilová - Najča (Ji), Libor Antala – Anty (Kl.), Iveta Matulová Plimlová –
Zajda (Ji), Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV) ), Jindra Schmidtová – Wilma (CV)
hosté:
Miroslav Metlický – Méďa (Kadaň), Miloslav Novák – Jezevec (Kadaň), Ondřej
Schmidt – Drobek (CV)
za střediska: Kadaň – Milan Roller – Stoupa
Klášterec – Markéta Čečrdlová
Žatec - Martin Štíbr – Chico
Jirkov – Martin Janoš – Ninja
1. Máša vyslovila celému okresu pochvalu za to, že jako jeden z mála okresů jsme včas odeslali
vyúčtování.
2. Seznámení s informacemi FÚ
Boiler přednesl informaci, že všechny NNO mají problémy s daňovým přiznáním – často se
v něm vyskytují chyby.
FÚ v Chomutově provede kontrolu účetnictví a daňového přiznání za okres a střediska Jirkov
a Chomutov. Okresní účetnictví předloží Boiler FÚ 20. září, ohledně účetnictví Jirkova bude
Ninja kontaktovat pí Maříkovou (474 605 366). Kontrola bude provedena za rok 2009. Jedná
se spíše o to, upozornit na chyby a zajistit opravu.
Boiler zašle v Excelu tabulku, kterou FÚ vyžaduje
NNO může díky pronájmům a reklamám vydělat až 300 tis. ročně a okamžitě je odečíst
3. Přerozdělení dotací na střediska
V okrese nebylo žádnému ze středisek za prohřešky uděleno kárné opatření v podobě krácení
dotace
1. kolo – prvních 70 % dotace z kraje bude přerozděleno dle počtu členů – jednomyslně
schváleno – Chico následně rozešle na konta středisek
2. kolo – z kraje přijde více peněz než nyní – bude přerozděleno na střediska
Boiler s Mášou udělají návrh na přerozdělení
4. Základna Kryry
Přednesena informace, že základna kryrského střediska Ostrovec (u Jesenice) je vhodná pro
pořádání různých akcí
Na základně není voda, ale není problém ji dovézt
Kryry nepronajímají základnu za peníze, ale věcné dary – nyní potřebují kamna – Jirkov a
Chomutov již přistoupil na nákup kamen s tím, že následně budou jezdit na základnu zdarma
Ostatním střediskům doporučeno základnu využívat – v případě zájmu lze kontaktovat Božku
(br.Bozka@seznam.cz)
5. STS
Máša navrhla možnost, že by se okres zaregistroval přes SKAUTIS na T-Mobile a následně
by se každý z členů registrovaných na okrese mohl přihlásit
Máša by byla zaregistrována jako administrátor okresu a mohla by povolovat změny,
přihlášení dalších členů apod.
První manipulační poplatek je 200 Kč, roční registrace se zvýší o 250 Kč
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Všichni přihlášení do sítě (nejen v okrese) volají mezi sebou zdarma, tarify i volání na
„mimoskautské“ telefony je výrazně výhodnější oproti běžným cenám
Informace na křižovatce (www.skaut.cz/sts)
Problémy lze řešit s Čertem (cert.severan@seznam.cz)
Zapojení okresu do STS bude projednáno na střediscích a střediska zašlou Máše
(L.Kotynkova@seznam.cz) do 16. září informaci, zda mají zájem o to, aby se STS registrovala
na okres (zatím projevilo zájem pouze středisko Jirkov)
6. Okresní web
Bylo by třeba buď web zaktualizovat, nebo úplně zrušit
Rovněž chybí propagace jednotlivých středisek na webu
Boiler navrhuje nové stránky, jejichž vizi představil – budou zprovozněny na webu do konce
října
Základ bude statický (kontakty, historie okresu apod.), vůdci středisek dostanou přístup na
přidávání akcí, budou moci pověřit i další osoby
7. Vzdělání činovníků
Trpaslík vznesla dotaz, zda si někdo během prázdnin zvýšil kvalifikaci - nikdo
Kraj vyhlásil termín vůdcovských zkoušek - v případě, že nebude naplněna kapacita a bude
dostatek čekatelů lze vyhlásit v tomto termínu též čekatelské zkoušky (v případě, že řádně
zdůvodní, proč se nemohli zúčastnit kurzu) – termín: 11. – 13. listopadu – podmínkou je
stáhnout si z Netopýra stezku a splnit ji
Předběžné počty čekatelů: Jirkov 1, Žatec 2, Chomutov 1
Kate doporučuje, aby čekatelé pracovali minimálně 1 rok u oddílu
Do konce září všechna střediska pošlou Máše (L.Kotynkova@seznam.cz) seznam lidí, kteří
pracují u oddílů (vedoucí, rádci): tel, email, adresa, kvalifikace – bude přeposláno na kraj –
zejména kvůli zasílání informací o akcích
8. Plány akcí
24. září 2011 pochod Krušnohorské šlápoty (zvadlo tvoří přílohu zápisu) - Chomutov
8. října 2011 Skautský den ve vojenském technickém muzeu v Lešanech
zvadlo je přílohou zápisu
je zajištěn autobus, který účastníky dopraví na místo (v případě min. 30 účastníků)
zájemci pošlou do 20. září informaci Boilerovi (nejezchleba@imuno.cz) o počtu
účastníků
cena max. 270,- Kč (záleží na počtu účastníků)
odjezd v 8:00 od chomutovské klubovny, další zastávka u jirkovské klubovny
15. října Zubrův memoriál – Klášterec nad Ohří
23. prosince 2011 Betlémský autobus + trolejbus – Chomutov + Jirkov
31. prosince 2011 Silvestrovský výšlap na Kočičák – Chomutov
konec ledna 2012 Potlask
jiný prostor (v řešení)
termín bude upřesněn dle možností hospody
11., 18. nebo 25. února 2012 Zlatý uzel (během října bude upřesněno – závislé na akcích
školy) - Kadaň
31. března 2012 - Noční výsadek - Chomutov
14. dubna 2012 - Brigáda v Bezručáku - Chomutov
4. – 8. května 2012 WMW (Oblátek u Mladotic)
ponechává se v platnosti 100,- Kč příspěvek na osobu
budou realizovány hry, které byly připravovány na letošek
ZVaS připraví Klášterec
Od konce září do konce listopadu je třeba zapsat do SKAUTISu informace o táborech
9. Rádcovský kurz
září / říjen 2012
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10. Žirafa
Jedná se o nadstavbu pro rádce (již mají rádcovský kurz, ale jsou mladí na čekatelky)
Pořádáno krajem – jako koordinátorky byly zvoleny Máša a Trpaslík – termín a místo konání
budou upřesněny
Prosba o zajištění pouze vedoucími z okresu
V případě zájmu o pomoc kontaktovat kdykoliv Mášu
11. Info z KRJ
Nikdo nedává akce na krajský web – posílat zvadlo Čertovi (email: cert.severan@seznam.cz)
Dotaz na Kadaň, že končí nájem Kryštofových Hamrů – kraj nabízí pomoc, pokud by byl
problém s prodloužením nájmu
21. – 23. 9. 2012 Most pořádá celostátní kolo ZVaS – prosba o pomoc
Při žádostech o dotace na akce je třeba pečlivě studovat podmínky a všechny je dodržet

Příští ORJ se uskuteční 1. prosince od 19. hodin v chomutovské klubovně

Zapsala: Jana Vytasilová – Najča
Schválila: Lenka Kotýnková - Máša

