
Zápis ORJ 4. 10. 2020 

Přítomni: Eva Novotná - Mikro (ORJ), Jaroslava Sládková - Jarka (ORJ), Radek Polášek - Polda (ORJ), 

Petr Rokoský - Pardál (MorBud), Lenka Musilová - Léňa (MorBud), Ivan Touška - Čuzl (PVS ŽP), Vít 

Prachař - Prachy (VM), Tomáš Plevan - Johnny (Luka),Pavla Švaříčková - Spacák (Srdíčko) 

Nepřítomni: Budišov, Jemnice, Jezevec  

1. Přivítání a zhodnocení táborů, nástup nového skautského roku 

Luka nad Jihlavou – proběhl jeden dívčí tábor, zatím neuzavřeno hospodaření, ostatní oddíly 

mimotáborové akce, schůzky probíhají uvnitř v rouškách, raději ale chodí ven 

VM – Čtyři tábory, schůzky se snaží dělat raději venku 

PVS – Čtyři tábory, začínali na nich mladí vedoucí. Od září se všichni scházejí venku 

MorBud – Tábory proběhly podle plánu (3 turnusy), na schůzkách se snaží fungovat venku. 

Uspořádali memoriál jako akci na oslavu 100 let střediska – museli se uskromnit a udělali to 

jednodenní, zvou 16. – 18. října na výstavu, dále plánují divadlo, plánují založit oddíl v Jaroměřicích 

Zkušenost s online schůzkami se moc neosvědčila, děti mají už online i školu a tohle je na ně moc. 

2. Kontrola úkolů z minulé rady 

 E-maily do konference - MorBud poslal, adresy jsou přidány, díky. Emaily – Puňta a Prachy, 

taktéž přidány v okresní konferenci 

3. Zprávy z KRJ 

Registrační poplatek Kraj nenavyšuje. Byla schválena fin. podpora Indiánského léta, ovšem akce 
neproběhla. Podpořeny byly i naše základny. Chcete-li předat nějaký podnět KRJ, tak jej pošlete 
Mikro, předá dál. 

4. Základny: Dobrá Voda, podána žádost o dotaci, chata Janinka - jak dopadla návštěva 

Odpadlo hodně rezervací a nájmů, Jarka požádala o dotaci navíc a z KRJ získala 70 tisíc, což by mělo 
nezbytné náklady pokrýt. 

Janinka – střecha je ve špatném stavu, Čuzl se tam chce ještě do konce října znovu zastavit. Platba za 
nájem se letos vrátila, tak Čuzl zkusí zastihnout majitele a vyřešit to. Chata by po opravě mohla zůstat 
volně otevřená. 

5. Vzdělávání (VK 4 prameny, ČK Do domu,...) 

VK 4 prameny teď řeší, jak budou fungovat (online/fyzicky), přihlašování v půli října. 

ČK Do domu by měl proběhnout, další informace z KRJ nejsou. 

Seminář pro revizory přesunut na 20. 2. do Žďáru. 

Seznam kurzů je k nalezení na kurzy.skaut.cz. 



6. Registrace 

Odvod na Ústředí je 305 korun, na Kraj 30 korun, na Okres 30 korun, celkově tedy 365 korun. 

Peníze na okres mají být odvedeny do 28. 2. 2021, termín předání registrace okresu do 31.1.2021, o 
případné změně budeme informovat 

7. Různé 

 KRJ chce znát termín základního kola ZVaS (PVS Žlutá ponorka) do příštího zasedání 
(prosince)  

 Indiánské léto 2021 se posouvá a pořádá je VM. Mikro zajistí komunikaci s KRJ – v řešení. 
 17. – 20. prosince pořádají v MorBudu dobročinnou kavárnu a zvou. 

 Příště se potkáme 20. 12. v 15 hodin v MorBudu. 

Zapsal: Polda 
Kontrolovala: Mikro 

 


