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ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV   
konaného dne 18. 11. 2014 v Chomutově 

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

Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV); Tereza Kubešová – Kubina (Kl.) 
ostatní členové ORJ: Jana Hejnová – Najča (CV) 
členové revizní komise Jana Vízková - Severka 
za střediska:  Kadaň: Ludvík Čanda Luďa 

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

omluveni: Adam Zwettler – Áďa; Martin Štíbr – Chico 
neomluveni: Lucie Orosová (Kadaň), Kateřina Kubínková (Žatec), Miloslav Novák 

– Jezevec (Kadaň) 
hosté: Václav Hejna – Kail (CV), Lukáš Rác – Racek (Ji), Markéta Blumová 

– Maky (CV) 

 Svojsíkův závod 
Maky žádá posun okresního kola na jiný termín – 22. – 26. května je Intercamp 
Nový termín: 25. dubna – Chomutovské středisko je na chomutovských slavnostech, hlídky 
zajistí (nelze však počítat s posláním činovníků na pomoc při organizaci) 
Krajské kolo se uskuteční 5. – 7. června v Mostě – do března poslat odhadovaný počet 
postupujících hlídek 

 Intercamp 
U chomutovských skautek je velký zájem 
V Polsku v termínu 22. – 26. května 
Návrh jet v režii okresu – organizačně zajistí Maky 
Maky pošle přes Najču informace 
Jídlo budou nově zajišťovat organizátoři 

 WMW 
Chtěli bychom účast R+R z celého kraje 
Čáp vytvořil plakát na transsibiřskou magistrálu (viz příloha zápisu) – program bude po celou 
dobu akce, tj. ti kteří se hry budou účastnit, nebudou moci působit u dětí 
Podmínkou je min. 14 účastníků hry 
Pro mladší bude připravena hra Hobit 
Plakát je již na okresním webu 
Cena je pro mimochomutovské 460,- Kč (dospělí 230,- Kč) + doprava 
Požádáme o dotaci na kraj – zajistí Najča 
Odjezd v 16:30 z Chomutova, bude opět zajištěno mimořádné zastavení vlaku v Mladoticích 
Uzávěrka přihlášek 26. dubna v 18:00 

 Rozpočet na rok 2015 
Rozpočet je naplánován jako schodkový – bude hrazeno z rezervy z minulých let 
Jednomyslně schválen 

 Registrace 2015 
Do 31. ledna musí být uzavřena registrace středisek 

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  
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Čert upozorňuje, že pokud nebude některá výjimka důkladně vysvětlena a podložena 
schválením příslušné jednotky, nebude registrace převzata 
ORJ vzala na vědomí, že 
- Zástupce vůdce střediska 422.01 (Chomutov) nemá platnou kvalifikaci vůdcovská 

zkouška (zkoušku již složil, zatím ale není platná z důvodu nemožnosti účasti na 
zdravotnickém kurzu – bude doplněno na jaře 2015) 

- Zástupce vůdce střediska 422.05 (Kadaň) nemá platnou kvalifikaci vůdcovská zkouška 
(vůdcovských zkoušek se nemohl zúčastnit pro dlouhodobou nemoc) 

- Zástupci vedoucích oddílů 422.05.001 a 422.05.002 (středisko Kadaň) nemají platnou 
kvalifikaci vůdcovská zkouška (v roce 2013 získali platnou kvalifikaci čekatelská zkouška, 
termín vůdcovské zkoušky však byl posunut, proto ji složí až v roce 2015) 

- Oddíl 422.05.005 má méně než 12 nedospělých členů. Jedná se o dočasný pokles počtu 
členů v oddíle Benjamínků 

- Středisko 422.03 (Klášterec nad Ohří) má méně než 3 oddíly (pozn.: výjimka platí pro 
střediska ve městech, která mají méně než 10 tis. obyvatel. Klášterec má 14,9 tis. 
obyvatel, výjimka se na něj tudíž nevztahuje; jedná se však o stále o malé město, 
středisko má v současné době nevhodné prostory. Středisko má však potenciál – nyní 
usiluje o vhodnější prostory, po jejich získání se očekává nárůst členské základny) 

- Oddíl 422.03.001 má méně než 12 nedospělých členů (zdůvodnění viz výše) 
- Zástupce vůdce oddílu 422.03.001 (Klášterec nad Ohří) nemá platnou kvalifikaci 

vůdcovská zkouška (v současné době se na její složení připravuje) 
a uděluje daným OJ výjimku – usnesení jednomyslně schváleno 

 Zdravotnický kurz 
Domluven ZZA u ČČK – minimální počet 10 lidí 
V Chomutově – není jisté, jestli v klubovně nebo prostorách ČČK 
Potřebujeme ještě min. 5 lidí mimo středisko Chomutov 
Pravděpodobně přelom února a března 
Cena 2 000,- Kč na osobu – polovinu bude hradit okres 

 Potlask 
Spokojenost s prostorem a jídlem 
Pití stálo při každé objednávce jinak – dořešit pro příště 

 STS 
Schváleno STS i pro rodinné příslušníky dle pravidel daných ústředím 

 Informace z KRJ 
Na březnové KRJ bude středisko Jirkov předávat k revizi účetnictví za rok 2014 
Upozornění na chyby v dotacích: 
- do vyúčtování dotací neuvádět zálohy ale až konečné faktury (typický příklad jsou 

energie) 
- pokud se vyúčtovává cestovné, uvádět i pro koho a kam 
- nepsat náklady na akce do provozních nákladů 
- uvádět oficiální názvy (ne např. pneu fávo, VW apod.) 
- akce musí být vyúčtovány do měsíce od konání, ne na konci roku 
- vyúčtování dotací bude odesláno na ústředí, potom přijde informace, co bylo z dotace 

hrazeno 
- akce dotované krajem musí být umístěny na krajském webu 
Centralizace historických dat – v letošním roce bude probíhat sběr za období 1945 – 50 
Nový název by měl být od 1. 5. 2015 
V současné době se řeší budoucnost ČLK Netopýr – bude diskutováno na březnové KRJ 
(přílohu zápisu je informace od Důčeho) 

Důče ani Čert nebudou v dalším období kandidovat do krajské rady  je třeba hledat nové 
vedení KRJ, aby nebyla na kraj uvalena nucení správa; KRJ vezme zpravodaje (klidně i 
dočasné, např. na rok, zapojení již v tomto období), aby se seznámili s činností KRJ – lepší 
informace před případnou kandidaturou 
Liška se letos opět uskuteční – 16. května 
Termíny KRJ: 
- 22. 3. 2015 při KSČ 
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- 7. 6. 2015 v Mostě při SZ 
- 6. 9. 2015 v Teplicích 
- 22. 11. 2015 v Chomutově 
- 10. 1. 2016 v Litoměřicích 
 

Příští ORJ se uskuteční 26. března od 19:15 v chomutovské klubovně 
 
Zapsala: Jana Hejnová – Najča 


