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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 22. 3. 2012 v Chomutově
Přítomni:
členové ORJ: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV), Roman
Kotýnek – Kid (Ji), Václav Hejna - Kail (CV), Jana Vytasilová - Najča (Ji),
Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV), Iveta Matulová Plimlová – Zajda (Ji),
za střediska: Kadaň – Milan Roller – Stoupa
Klášterec – Markéta Čečrdlová
Žatec - Martin Štíbr – Chico
Jirkov – Martin Janoš - Ninja
Host:
Miroslav Metlický – Méďa (CV)

1.

Zdravotní kurz
Členové, kteří budou skládat VZ, potřebují zdravotnický kurz (zdravotník zotavovacích akcí)
Děčín a Ústí nad Labem již pořádali kurzy, o kterých nestihla ORJ informovat
vyvstává
nutnost uspořádat zdravotnický kurz ve vlastní režii
K tomu je však třeba zajistit garanta kurzu – byl osloven Čoud, který potvrdil, že má k dispozici
metodiku i několik potenciálních garantů kurzu – informace zašle Máše
Pro školení bude oslovena Síma, pí. Fialová z hygieny, případně další
Bude rozděleno na 2 části – celý kurz + 8mi hodinové doškolení
Všichni vedoucí zjistí na svých střediscích, kdo kurz potřebuje – minimálně všichni ti, kdo mají
složeny vůdcovské zkoušky, musí mít platný zdravotnický kurz
Pokud se někdo dozví o někom, kdo kurz pořádá, bude informovat Mášu
Odhadem bude třeba proškolit cca 20 – 30 lidí

2.

WMW
Obě hry jsou připravené
Byla podána žádost o dotaci z krajského úřadu (program volný čas) – výsledky by měly být
známy 16. dubna
Do přihlášky bude uvedena předběžná cena – pokud dostaneme dotaci, bude snížena
Záloha činí 200,- Kč
Každému účastníkovi bude poskytnuto 100,- Kč z rozpočtu ORJ
Přihlášky a plakáty budou k dispozici nejpozději týden po výsadku – zajistí Boiler
Přihlášky se zálohou odevzdat do 20. dubna
Účast povinná pro všechna střediska

3.

Závody vlčat a světlušek
Téma Harry Potter
Kolo je již nahlášeno na webu ZVaS (http://www.skaut.cz/zvas) – kde je možné najít pravidla
závodu a další informace
Předběžná přihláška se zasílá emailem veliteli závodu (cecrdlovam@seznam.cz) a obsahuje:
název výchovné jednotky, předběžný počet dětí v hlídce, počet hlídek a kontakt na vůdce
oddílu (příp. jinou kontaktní osobu)
Bude povolena výjimka: 4 – 8 členů v hlídce
Velitel závodu: Markéta Čečrdlová
Hlavní rozhodčí: Pavlína Jakabová - Trpaslík

-

4.

Čekatelské a vůdcovské zkoušky
Byl proveden průzkum, kdo bude v letošním roce dělat kurzy na VZ a ČZ
Markéta Blumová – Maky (CV) – VZ Jasan
Anna Janošová – Chrasťa (Ji) – ČLK Netopýr
Josef Soušek - Dědek – ČZ bez kurzu
Lukáš Rác - Racek a Petr Cícha - Čoky – VZ bez kurzu
V listopadu budou opět vůdcovské zkoušky bez kurzu – víkendová akce – zájem Simona
Řimnáčová - Síma (CV)
Veškerá kvalifikace musí být zanesena do SkautISu – vše je bodováno a má vliv na dotace

5.

Plánované tábory v roce 2012
Klášterec n. O.
14. – 28. 7.
Jirkov
4. – 18. 8.
Chomutov
7. – 21. 7.
Kadaň
1. – 21. 7.
Žatec
1. – 14. 7.
Kryry
?

u Nejdku
Frančina Huť
Frančina Huť
Kryštofovy Hamry
u Pardubic

6.

Hospodaření za rok 2011 - výsledek
Okresní rada jednomyslně schválila zprávu o hospodaření za rok 2011 (viz příloha) a převod
přebytku do roku 2012 na běžné výdaje
Do 15. 4. je třeba do SkautISu odevzdat hospodářský výkaz, jinak OJ nedostane dotaci na rok
2012

7.

Dotace 2011
Dodatečně rozdána 3. příkazní smlouva na dotace

8.

Hospodaření Kryry
Pokud se Božka do 31. 3. nezkontaktuje s hospodářem okresu a nepředloží doklady,
nedostane středisko Kryry dotace na rok 2012

9.

Sondy do skautského světa
Máša doporučuje vyplňovat, aby bylo ústředí upozorněno na problematické aspekty

Příští ORJ se uskuteční v rámci WMW o víkendu (přesný čas bude upřesněn dle programu akce).
Zapsala: Jana Vytasilová – Najča
Schválila: Lenka Kotýnková - Máša

