
Zápis ORJ Třebíč 29.5. 2020 
Přítomní: Čuzl, Klára, Spacák, Mikro, Sisel, Jánošík, Pardál, Prachy, Punťa, Čerstvej 
 
Omluveni: Polda, Jarka, Maku 

Skautování v době koronaviru 
Okresní rada děkuje střediskům za fungování v době pandemie při dodržení pravidel z 
Ústředí.  
 

● Moravské Budějovice: fungovali online, kreslili světluškám časopis, venčili starší 
paní psa, pomáhali s distribucí roušek 

● Velké Meziříčí: schůzky nefungovaly, pomáhali městu s distribucí roušek a také 
pečovatelskému domu 

● Jemnice: pomáhali s distribucí roušek, jen holky fungovaly online, kluci moc ne 
● Luka nad Jihlavou: online schůzky jen občas u starších, úkoly na ven, obnovili 

činnost, šili roušky 
● Budišov: online schůzky se neuchytily, opravovali materiál, šili roušky 
● Žlutá ponorka: zkoušela online schůzky se střídavým úspěchem, najíždí na činnost, 

pořádala Lorenzovu stuhu a Čajovou plavbu 
● Srdíčko: oddíly online nefungovaly, protože nechtěly s výjimkou Sasanek, které 

online dokonce plnily stezky, Srdíčko v Třebíči organizovalo velké šití roušek (našito 
1930 roušek), postavili půlku klubovny 

Zprávy z Krajské rady 
Na podzim začne vůdcovský kurz Čtyři prameny (víkendy: 27.-29.11. 15.-17.1.  19.-21.3., 
14.-16.5.). 
Na podzim se také chystá se také čekatelský kurz Do domu (dva víkendy, pro účastníky nad 
25 let - kraj Vysočina má vyjímku pro účastníky nad 20), hledají pomocníky. 
V prosinci 2020 proběhne seminář pro revizní komise. 
Setkání činovníků 5.6. (již proběhlo) 

Krajské akce 
Kraj přichází s podobnou tabulkou stanovují pořadatelství velkých akcí, jako máme na 
okrese už několik let a tím pádem se nic moc nemění. Kromě posunu o rok zaviněného 
přerušením činnosti a přidáním pořadatelství krajských kol závodů. Zvas bude příští rok 
(pořádá ho Ponorka). Viz. příloha emailu. 

Indiánské léto 
Má ho pořádat středisko Velké Meziříčí a počítá s termínem 3.10. Akce bude pro všechny 
věkové kategorie včetně roverů. 



Emailové konference 
Mikro přidá Punťu do konference markik@centrum.cz - hotovo, funguje 
Každé středisko dále co nejdříve pošle seznam kontaktů (email, jméno, přezdívku) do širší 
konference ORJ určené především ke sdílení pozvánek na společné akce.  
úkol: do 30.6. poslat na sbe.cesnekovaeva@seznam.cz 

Chata Janinka 
Ponorka se tam byla podívat. Chata je v blízkosti obce Pohled 
(https://mapy.cz/s/kugafafope).  
Je potřeba opravit střechu. Sisel nabídl kontakt na člověka co opravuje střechy. 
Chata není na našem pozemku. Z pozemku pod chatou platíme nájem 500 korun ročně 
(letos Luka neplatila, zaplatí okres). 

Dobrá voda 
Dobrou vodu postihl výpadek příjmů a bude mít problém vydělat na provoz, který tvoří asi 
130 tis. ročně. Je snaha pokrýt výpadek dotací od Krajské rady. Dále zkusíme propagovat 
Dobrou vodu na skautských skupinách na na facebooku (Mikro) a u dalších organizací v 
Třebíči. 
Jestli některý z oddílů z okresu chcete jet na Dobrou vodu ozvěte se - je tam volno.  
Myšlenka na brigády na DV pro střediska za slevu na ubytování se v minulosti neosvědčila. 
Co by se mohlo osvědčit je pravidelná celo-okresní brigáda spojená s pečením špekáčků a 
nějakou zábavou (jaro, příp. podzim - svolá Mikro po domluvě se správcem DV). 

Různé 
Oddíly si stěžují, že na čekatelských kurzech je aktuálně přetlak. Kraj plánuje ob rok střídat 
čekatelský a vůdcovský kurz. Mikro upozorňuje, že omezené možnosti pořádat více kurzů 
může být způsobena malým počtem proškolených instruktorů. Je tu nápad udělat okleštěný 
čekatelský kurz pro mladší co potřebují rychle zkoušky (vhodné pobavit se na krajském 
setkání činovníků). 
 
Další ORJ bude v Třebíči po domluvě na Hálkové 4.10. v 18:00 a Mikro připraví 
cheesecake. 
 
Zapsal Jánošík, zkontrolovala Mikro 
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