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ZÁPIS Z OKRESNÍ RADY ZE DNE 15. 9. 2015
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler
(CV), Ludvík Čanda – Luďa (Kadaň), Markéta Čečrdlová (Kl.), Martin Štíbr – Chico (Žatec), Roman
Kotýnek - Kid (Ji), Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV), Tereza Ženíšková – Kubina (Kl.), Kateřina
Kubínková (Žatec), Miloslav Novák – Jezevec (Kadaň),
 Členové rady s hlasem poradním: Jana Hejnová – Najča (CV), Jana Vízková – Severka (Kadaň),
Iveta Matulová Plimlová – Zajda (Ji)
 Ostatní / hosté: Stanislav Koptiš – Suk (Ji), Václav Hejna – Kail (CV)

Nepřítomni:
 Omluveni:
 Neomluveni: Lucie Orosová (Kadaň), Adam Zwettler – Áďa (CV)
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 10 z 12, rada je usnášeníschopná.
1.

Krajské nášivky
Chomutovské středisko má 190 krajských nášivek – je možné přeprodat do dalších středisek
Kadaň – 50 ks (převzato od Chomutova, bude vystavena faktura), Žatec nemá zájem, Klášterec
– nepotřebuje (případně několik málo ks odkoupí od CV), Jirkov – zjistí a dá Máše vědět před
KRJ (22. listopadu)

2.

Setkání s náčelní dívčího kmene
14. září cca od 18 hodin v ústecké klubovně
Budou proplaceny cestovní příkazy za předpokladu obsazení auta min. 3 lidmi
Náčelník a náčelní chtějí během volebního období navštívit všechny kraje
Jedná se o setkání s činovníky napříč krajem – pořádá Suk s Evičkou
Program: Strategie Junáka + neformální setkání o různých tématech, další program dolaďuje
Suk s Evičkou a Majklem

3.

Dotace
3. fáze dotací bude rozeslaná z kraje pravděpodobně do poloviny října
Vyúčtování dotací bude okres dle aktuálních informaací posílat do 30. Listopadu - Čert pošle
krajem informaci s termíny, tiskopisem apod.
Střediska předají vyúčtování do 25. listopadu Chicovi

4.

Tábory
Chomutov – bez problémů, velmi kladně hodnocen dětmi i vedoucími, téměř bez nemocí a
úrazů, 56 dětí, Frančina Huť
Jirkov – 1 z největších táborů v historii, 57 lidí, žádné vážné úrazy, proběhla virová epidemie,
jinak bez problémů, děti se vrátily spokojené, Frančina Huť
Klášterec – spokojenost, u Nové Role, 18 dětí + 4 dospělí
Kadaň – 44 dětí, celkem spokojenost
Žatec – U Bosáků (Český ráj), bez zranění
Hlášení tábora je třeba poslat do 15. listopadu – doporučení odevzdat co nejdříve
(zodpovědnost na jednotlivých střediscích: Boiler, Markéta, Luďa, Ninja)
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5.

Potlask
23. ledna 2016 v Bizonu
Cena 150 Kč
V případě, že by někdo chtěl 2 jídla, může si 2. jídlo připlatit za 85,- Kč (nutno ale objednat
dopředu)
Výběr ze 3. jídel, kolem 10. hodiny obložené mísy
Tentokrát nebude možné lístky zakoupit přímo na potlasku – je třeba dopředu (možné zakoupit
na příští ORJ – dát vědět dopředu, aby je Boiler mohl připravit)
Boiler s Čápem oslovili skauty z roku 1990 - 91

6.

Výchova nástupců a potřeba rádcovských a čekatelských kurzů
Opětovný průzkum potřeby rádcovských kurzů – žádné středisko aktuálně nemá zájem
Po novém roce bude znovu zjištěno, zda v nových oddílech nevyvstane potřeba pořádání
rádcovského kurzu
Poslední víkend v lednu bude opět pořádána Žirafa (29. – 31. ledna) – pravděpodobně
v Jirkově – program a další informace pošle Máša s Trpaslíkem, dále budu uvedeny na
stránkách Žirafy
Netopýr – momentálně bez vůdce – Kate skončilo oprávnění k pořádání zkoušek, Kapuca si
zatím osvědčení nezařídila; zatím se pořádání kurzu ujal Důče – shání lidi s IK do týmu

7.

Pořádání KRJ 22. listopadu
Dle plánu KRJ se listopadové jednání uskuteční v chomutovském okrese
Cca od 10 do 14 hodin
V chomutovské klubovně – Najča pošle Obrovi mapu Chomutova a zjistí, jak kdo hradí
občerstvení

8.

Intercamp 2016
Zájemci o servistým se přihlásit co nejdříve Alimu (Roudnice) – e-mail ali.zeman@seznam.cz
Oddíly se budou přihlašovat cca od listopadu – informace o přihlašování bude uvedena na
křižovatce
Plánováno 3000 účastníků
Vstupné cca 450,- Kč + doprava a jídlo
Termín: 13. – 16. května
Návrh na připravení prezentace fotografií zajímavých míst – pravděpodobně bude i stánek
s prezentací celého kraje

9.

Zprávy z KRJ
Začátkem roku 2016 bude ústecká okres pořádat zdravoťák – kontaktovat Důčeho
Žádosti na volné akce do konce září
Na středisku nafotit vlajky a poslat Máše (včetně popisu)
Možnost čerpání dotací na příměstské tábory – Najča přepošle e-mail od Majkla

10.

Poradní skála
Pro vedoucí světlušek a vlčat 7. – 9. listopadu v Kolíně - http://krizovatka.skaut.cz/clanky-nawebu/184-burza-vlcata-a-svetlusky/1633-poradni-skala-2015
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11.

Akce
24. října 2015 Zubrův Memoriál v Klášterci nad Ohří
13. – 15. listopadu 2015 Vyzvědači v Žatci – Chico pošle propozice Boilerovi
Lví nářez – Čáp chce realizovat hru pro R+R – poslal hlasování o termínech (leden/únor 2016),
pravděpodobné místo konání Zásada u Kadaně
23. ledna 2016 – Skautský potlask
6. února 2016 – Zlatý uzel v Kadani
5. března 2016 – Kreativní sobota
28. května 2016 ZVaS – zájem o pořádání má Kadaň a Žatec – do týdne se domluví, které ze
středisek bude pořádající

12.

Odvody na okres pro rok 2016
30,- Kč jako v letošním roce – jednomyslně schváleno
Boiler požádá Čerta o vyhlášení korespondenčního hlasování ohledně odvodů na kraj –
nejpozději do konce října

13.

Revizní komise
Severka žádá, jestli jsou k dispozici nějaké podklady pro činnost
Boiler proškolí RK cca v polovině října

Příští ORJ se uskuteční 26. listopadu od 19:15 v chomutovské klubovně, následující 14. ledna od 19:15
Zapsal/a: Jana Hejnová – Najča
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