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ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV   
konaného dne 15. 1. 2014 v Chomutově 

Přítomni: 
volení členové ORJ: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV), 

Tereza Kubešová – Kubina (Kl.) 
členové revizní komise Jana Vízková – Severka (Kadaň) 
za střediska:  Kadaň: Ludvík Čanda - Luďa 

Klášterec: Markéta Čečrdlová 
Ţatec: -- 
Jirkov: Roman Kotýnek - Kid 

omluveni: Martin Štíbr – Chico, Kateřina Kubínková (Ţatec), Pavlína Jakabová 
– Trpaslík (CV) 

nepřítomni: Jakub Petřík – Strike (CV), Iveta Matulová Plimlová – Zajda (Ji), 
Lucie Orosová (Kadaň), Miloslav Novák – Jezevec (Kadaň) 

hosté: Jana Hejnová - Najča 

 Registrace 
Všechna střediska musí do 31. ledna ukončit registraci ve SkautISu 
Klášterec potřebuje udělit výjimku – Markéta dořeší včas s Mášou 
Případné dotazy směřovat na Gíziho 

 Akce 
Potlask – případní zájemci se budou co nejdříve hlásit Najče – aktuálně přihlášeno 54 lidí 
(kapacita 70) 
Kdo má ceny do tomboly – dodat dopředu, případně alespoň nahlásit, co přinese 
Je moţné dodat fotografie na CD – bude k dispozici dataprojektor, lze tedy obohatit 
promítáním fotografií 
 
Zlatý uzel – zvadlo bylo rozesláno; do 25. února nahlásit Fifimu předběţné počty soutěţících 
 
8. března Kreativní sobota – Trpaslík dodá informace – jedná se o akci pro skauty, skautky a 
veřejnost 
14. - 16. února bude Ţirafa – jiţ přihlášeno 50 lidí, tj. kapacita naplněna – garanti Trpaslík, 
Máša, Chrasťa – na příští rok by bylo dobré vymyslet nové prostory v chomutovském okrese 

 Okresní kolo ZvaS 
Termín 17. května se kryje s Liščí stopou – termín závodů nelze posunout – Máša bude 
informovat Důčeho, ţe okres Chomutov na Lišku nepojede 
Krteček s Kapucou (Most) budou koordinátorkami závodů 

 Krajské kolo ZvaS 
13. - 15. června 
připravuje Trpaslík s Chrasťou 

 Vzdělávání 
OJ budou informovat KRJ, pokud někdo získá OČK nebo IK a zároveň budou KRJ informovat, 
jestli má dotyčný zájem pro kraj vykonávat nějakou činnost související s kvalifikací 
KRJ opět apeluje na dodělání kvalifikací pro lidi uvedené ve vedení oddílů. Dotační vyhláška 
kraje sice zohledňuje ČZ u zástupců vedoucích oddílů, ale to je v rozporu s ústředními pokyny 
– byla nám udělena dočasná výjimka 
všechny nad 16 let posílat na ČZ 

JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky 
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 Valný sněm Junáka 
Ve SkautISu není za okresní sněm zadáno usnesení ze sněmu a volené funkce – Boiler 
dořeší s Messlem 

 Rozpočet 
Chico upozorňuje, ţe je třeba co nejdříve dodat účetní doklady týkající se roku 2013, aby mohl 
udělat účetní závěrku 
Bude zaslán k hlasování e-mailem 

 Okresní setkání činovníků 
Vzdělávací akci pro dospělé – setkání okresních činovníků (hospodaření, výchova) – bylo by 
zaţádáno o dotaci na vzdělání 
Návrh Bernava 
Zjistit na střediscích, jestli má smysl se tím zabývat 
Pravděpodobně na podzim 

 Informace z krajské revizní komise 
Většina organizačních jednotek nemá ve SkautISu uvedeny funkce po řádném sněmu (i v 
případě setrvání ve funkci je třeba zaktualizovat datum, aby bylo vidět, ţe je osoba ve funkci i 
v novém období) 
Zprávy revizních komisí středisek a okresu zasílat Kate 
Okresní revizní komise by měla kontrolovat podřízené jednotky – pokud revize chybí, zasáhne 
krajská revizní komise 
Na kaţdou KRJ budou 2 vylosované jednotky předkládat účetnictví předchozího roku k revizi 
(za chomutovský okres se v roce 2014 týká Klášterce nad Ohří – listopadová KRJ) – jednotky 
budou dopředu informovány emailem 

 Informace z KRJ 
Yenkee zpracovává historii skautské ţupy Přemysla Oráče – do příští KRJ všechny okresy 
dají informaci, zda budou spolupracovat. Na kaţdém okrese a středisku se hledají osoby, 
které budou sbírat historické dokumenty a fotografie s poznámkami a skenovat – následně 
posílat Yenkeemu. Podklady budou slouţit pro různé výstavy (k dispozici všem zájemcům z 
kraje). 
Při KRJ byl jmenován právní zpravodaj – Poeta – bude připravovat vzory smluv, poskytovat 
právní poradenství organizačním jednotkám – kontakt poeta@skaut.cz 
Na krajských stránkách budou odkazy na zápisy z okresních (v budoucnosti i střediskových) 
rad. Najča s Čertem se budou zabývat zapojením okresů (řešení problémů vzniklých na 
okresech). 
Koordinaci všech závodů (ZVaS, SZ) a hlídání jejich úrovně budou mít na starosti Krteček a 
Kapuca. 
Důče pošle všem okresům opravené formuláře vyúčtování dotací 
Důče opět nabízí oddílům účast na Intercampu – info http://ustinl.skauting.cz/usti/?p=232  
 

Příští ORJ se uskuteční 13. března 2014 od 19:15 
 
Zapsala: Jana Hejnová – Najča 
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