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ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV   
konaného dne 1. 12. 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.), Pavlína Jakabová – Trpaslík 
(CV), Jindra Schmidtová – Wilma (CV) 

za střediska:  Kadaň – Milan Roller – Stoupa  
 Klášterec – Markéta Čečrdlová 

Žatec - Martin Štíbr – Chico  
Jirkov – Martin Janoš – Ninja 
Kryry – Jan Kadleček - Božka 

 
1. Web okresu 

Bude zprovozněn do konce prosince 
 

2. Kontakty na kraj 
Z každého střediska bylo na kraj do distribučního seznamu postoupeno pouze několik osob: 
Kadaň – vůdce střediska, mediální zpravodaj, organizační zpravodaj (nemají emaily 
jmenovitě, ale dle funkce) 
Klášterec - Markéta 
CV – Boiler a Trpaslík 
Žatec – Chico  
Kryry – Božka  
Jirkov - Ninja 

 
3. Ukončení táborů 

Kadaň a Jirkov mají ve SkautISu nulové náklady, je potřeba to doplnit – CO NEJDŘÍVE 
 
4. Akce 

Potlask: 21. 1. 2012  
• v Bizonu (Chomutov), pro případ nemožnosti pořádání v Bizonu existuje i náhradní 

varianta pro případ krachu: kulturní dům Zdeňka Glückseliga v Jirkově 
• Cena 100,- Kč (za jídlo) 
• Večeře: guláš nebo těstovinový salát + obložené mísy, 
• kapela bude hrazena z rozpočtu okresu 
• Všichni mají za úkol sbírat vhodné ceny do tomboly 
• Lístky do tomboly připraví Najča  
• Lístky na večeři zajistí Máša, Ninja  
• zvadlo zajistí Ninja 

Zlatý uzel 
• stále nejsou termíny, Stoupa pošle termín nejpozději do konce prosince, následně 

bude přeposlán členům ORJ 
Noční výsadek: 31. 3. 2012 

• v lednu bude rozesláno zvadlo 
• max. 180 lidí (3 autobusy) – po naplnění bude stop stav a nebude již nikdo přijat 
• závazná přihláška bude opět podmíněna zaplacením zálohy 

JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky 
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WMW 
• potřeba velké prezentace na střediscích 
• je potřeba i dostatečný servis tým (ZVaS, hra pro vlčata a světlušky, hra pro skauty, 

skautky, rovery a rangers) 
• připravováno pro všechna střediska, nikdo nenahlásil, že by měl střediskovou akci, 

tudíž očekáváme účast všech středisek 
• Vzhledem k tomu, že je akce oznamována dostatečně předem, budou středisku, které 

se nezúčastní kráceny dotace 
Žirafa  

• 2. – 5. 2. 2012 v Jirkově (pololetní prázdniny) 
• pro rádce ve věku 12 – 16 let, kteří mají za sebou rádcovský kurz 
• Máša požádala, zda by nebyl někdo ochotný připravit webové stránky akce – jsou 

připraveny návody z ústředí i podoba webu 
• Součástí budou např. rukodělky, prožitky, malování na obličej, řezbařina, práce s kůží, 

přednáška o vyznamenání… 
• pokud má někdo něco, s čím by chtěl přispět, hlásit se Máše 
• v CV bazénu bude záchrana tonoucího v oblečení 
• přespání se domlouvá s 2. ZŠ v Jirkově, zatím není potvrzeno 
• 25 účastníků + servis tým (tj. cca 35 lidí) 
• z každého střediska max. 2 děti + 1 náhradník 

 
5. Dotace na provoz 

První část již byla zaslána 
Do 8. prosince zaslat Chicovi vyúčtování provozních nákladů včetně kontaktu na pověřenou 
osobu, aby bylo možné operativně řešit případné chyby 
Vzhledem k tomu, že bude ještě 3. etapa rozdělování, je třeba o 50 % vyšší náklady, než jsou 
dotace 
Vyúčtování dotace za noční výsadek (středisko Chomutov) a za Skaustfest (středisko Kadaň) 
je třeba zaslat přímo na kraj do 10. prosince 

 
6. Registrace 2012 

Kraj: 30,- Kč 
Okres: 60,- Kč (jednomyslně schváleno) 
Střediska odešlou registraci do 31. 1. 2012 (úterý) Gízimu 
Správci středisek dohlédnou, aby ve SkautISu byly kompletní údaje, zejména u činovníků 
(v případě nezanesení vzdělání jsou kráceny dotace od ústředí)  
Na základě žádost KRJ žádáme střediska aby ve SkautISu u každého střediska uvedli 
kontaktní email a telefon, které budou veřejné (doporučeno i ke každému oddílu) 

 
7. Krajský web 

navody.premyslaorace.cz – návody a manuály k administrativním úkonům (SkautIS, cesťáky 
apod.) – bude průběžně doplňováno 
Lze kontaktovat Čerta s prosbou o doplnění konkrétní aktivity 

 
8. Netopýr 

V roce 2012 bude pouze čekatelský kurz. 
V listopadu 2012 budou pravděpodobně uspořádány zkoušky pro vůdce i čekatele, kteří se 
nemohli zúčastnit kurzu z důvodu pracovních povinností 
Přihláška je k dispozici na krajském webu. 

 
9. Krajská revizní komise provede kontrolu organizačních jednotek: 

Okres Chomutov  říjen 2012 
Středisko Chomutov  říjen 2012 
Středisko Klášterec nad Ohří únor2012 
Středisko Jirkov  říjen 2012 
Středisko Kadaň únor 2012 
Středisko Žatec  březen 2013 
Středisko Kryry  březen 2013 
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10 Zdravotní kurz 2012 
Na základě předběžného průzkumu bylo zjištěno, že o konání kurzu je na střediscích zájem. 
Máša kontaktuje Čouda a prověří možnosti. 
 

 
11. Pojištění hmotné odpovědnosti pro rok 2012 

Vedoucí oddílů, jednotek, táborů jsou pojištěni automaticky, lze připojistit i další členy – info na 
křižovatce 
U zdravotní pojistky zkontrolovat číslo pojištění 

 
12. Krajské rady 

Mášou byla zdůrazněna možnost účasti i nečlenů krajské rady na jednáních KRJ 
Jednání KRJ v roce 2012: 
5. 2. 2012 Jirkov (při Žirafě) 
22. 4. 2012 Lhotsko (u Úštěka – jarní víkend Netopýra) 
17. 6. 2012 Opárno (krajské ZVaS – 15. – 17. 6.) 
23. 9. 2012 Litvínov (celorepublikové ZVaS) 
11. 11. 2012 Varnsdorf (vůdcovské, případně i čekatelské zkoušky) 

 
13. Tábořiště v Ostrovci 

Božka požádal o pomoc při rekonstrukci tábořiště – získali na ni grant 50 tis., který je třeba 
náležitě využít pro rekonstrukci chaty na tábořišti; Božka bude dostatečně dopředu informovat 
o termínu rekonstrukce 
Kryry nepořádají tábor, tábořiště je volné s výjimkou prvních 14 dnů v srpnu 2012. 

 
Příští ORJ se uskuteční 19. 1. 2012 od 19:15 hodin v jirkovské klubovně (Chomutovská 301 – staré 
jirkovské nádraží) 
 
 
Zapsala: Jana Vytasilová – Najča 
Schválila: Lenka Kotýnková - Máša 


