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JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
okres 422 Chomutov
IČO: 46787712 DIČ: CZ46787712 Evidenční číslo jednotky: 422
Bankovní spojení: eBanka, č.ú. 625100001/5500
e-maily: l.kotynkova@seznam.cz

ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV
konaného dne 17. 10. 2013 v Chomutově
Přítomni:
volení členové ORJ:
členové revizní komise
za střediska:

nepřítomni:
hosté:

Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV),
Václav Hejna - Kail (CV), Jana Hejnová - Najča (CV), Tereza
Kubešová – Kubina (Kl.), Jindřiška Schmidtová – Wilma (CV)
Iveta Matulová Plimlová – Zajda
Kadaň:
Ludvík Čanda - Luďa
Klášterec:
Markéta Čečrdlová
Žatec:
Martin Štíbr – Chico
Jirkov:
Roman Kotýnek - Kid
Libor Antala – Anty (CV), Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV)
--

1.

Tábory 2013
Do 15. 11. je třeba ve SkautISu uzavřít tábor, v tuto chvíli je uzavřen pouze žatecký

2.

Výsledky střediskových sněmů
Ve SkautISu je uveden pouze Chomutov, je třeba doplnit i ostatní střediska, zároveň je nutné
ve SkautISu změnit funkce osob, pokud došlo ke změně
Sněm již proběhl v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Kadani; v Jirkově proběhl mimořádný
sněm na jaře
V Žatci proběhne 20. října

3.

Dotace 2013
1. část je již na účtech jednotlivých středisek
2. část zaslána Chicovi k přerozdělení
3. část bude cca do 14 dnů
Smlouvy budou předány vedoucím středisek na okresním sněmu

4.

Info z KRJ
Dotace na vzdělání – jako okres přicházíme o peníze kvůli tomu, že vedoucí oddílů a jejich
zástupci nemají potřebnou kvalifikaci – přerozděluje se podle nejslabšího člena v okrese
Máša opět apeluje na doplnění příslušných kvalifikací
Lucka, Káťa a Lenka z Kadaně slíbily, že budou na podzim dělat zkoušky, nejsou ale
přihlášeny na Netopýra; Lenka si údajně zkoušky dělala jinde
KRJ bude na jaře pořádat další VZ, neboť podzimní termín naplněn - celkem se hlásilo 30 lidí,
kapacita je pouze 15
KRJ žádá všechny, kdo mají nějaké náměty na činnost v dalším volebním období, aby dali
vědět dopředu, ať jsou schopni na podněty odpovědět – připravit na okresní sněm, dáme to do
zápisu jako usnesení
V Chomutově se ztratila krajská plachta – všechna střediska proberou své sklady, zda ji
některé nemá u sebe – naposledy byla vidět cca před 2 lety v Chomutově
KRJ hledá krajského zástupce do náčelnictva – cca jednou za 2 měsíce na celý víkend (na
krajského zástupce nejsou speciální požadavky)
Na voleného člena kandiduje Ivanka (už nebude kandidovat na místonáčelní)
ČZ na jaře mohou být pouze výjimečně, důraz je kladen na ČZ při kurzu
Netopýr v roce 2014: 2 víkendy + léto – už nyní je možno se přihlašovat Kate – zaměřeno na
ČZ; pokud bude min. 6 lidí pro VZ, bude kurz otevřen i pro VZ
Žirafa – 14. – 16. února v Jirkově, kapacita cca 30 lidí – kontakty budou na krajských
stránkách a na speciálních stránkách Žirafy

Začíná se upravovat a předělávat Mentaurov – kapacita 55 lidí, cena 65,- Kč v létě, 80,v zimě; při naplnění celého baráku 1 000,- Kč za noc – Máša navrhuje zde udělat nějakou akci
– probrat na střediscích
5.

Registrace 2014
Ústředí 230,- Kč
Kraj 30,- Kč
Okres 30,- Kč - jednomyslně schváleno
Členské karty – 18,- Kč/osobu pokud kartu objedná celé středisko, 26,- Kč v případě
objednávky jednotlivcem

6.

Krajské závody vlčat a světlušek 2014
Má na starosti okres Chomutov – pod záštitu si vezme Máša s Trpaslíkem
Je třeba najít vhodné prostory
Termín: 13. – 15. června
Okresní kolo bude pořádat Klášterec nad Ohří – 17. května 2014

7.

Akce pro rok 2014
5. 4. – úklid Bezručáku
20. 9. – Krušnohorské šlápoty
11. 10. – Výsadek
23. 12. – Betlémský autobus
31. 12. – Silvestrovský výšlap
Podrák – je možné zrealizovat jako celookresní, případně si mohou střediska pořádat sami,
kurz je však vhodné vést jako okresní, aby bylo možné na něj získat dotaci – 30,- Kč na
rádcoden; peníze dostává pořádající středisko ne okres
Potlask – Bizon zkrachoval, je třeba hledat nové místo – kapacita pro min. 50 lidí – 1. února
(případně 11. ledna)

8.

Vzdělávání činovníků v roce 2013
Viz informace z kraje

9.

Okresní sněm
Kandidátní komise: Trpaslík, Markéta, Chico, Jezevec, Kid – jednomyslně schváleno
Návrhy na kandidáty se zasílají vedoucí kandidátní komise (Trpaslík) – je třeba vyplnit
kandidátní listinu – viz příloha zápisu (přílohou zápisu je rovněž kandidátní listina pro
kandidáty na krajském sněmu)
Je třeba vytvořit ještě minimálně jednu dvojici kandidující na předsedu a místopředsedu ORJ
Bude probíhat v chomutovské klubovně 9. listopadu od 13 hodin
Bude třeba cca 2 000,- Kč na pohoštění (sladkosti, chlebíčky, pití)
Počet volených členů nové ORJ: 5 – jednomyslně schváleno

10. Hlasování o udělení vyznamenání
Máša z časových důvodů zaslala korespondenční hlasování, odezva však byla velmi malá
Máša apeluje na hlasování v případě žádosti o korespondenční hlasování
Hlasování v ORJ: Kid, Zajda a Dědek schváleni; Ninja – neschválen
V kraji Ninja neřešen, Dědkovi schválen bronzový stupeň, Zajdě a Kidovi stříbrný
11. Různé
Boiler připraví pro novou okresní radu jednací řád
Příští okresní rada proběhne neprodleně po ukončení okresního sněmu v novém složení
Zapsala: Jana Hejnová – Najča

