
Zápis ORJ Třebíč 6. 3. 2020 

Přítomni: Radek Polášek – Polda (ORJ), Jaroslava Sládková – Jarka (ORJ), Tereza Čapková – Mravenec 

(Srdíčko Třebíč), Ivan Touška – Čuzl (PVS Žlutá Ponorka Třebíč), Pavel Selinger – Pávlik (Jemnice), Vít 

Prachař – Prachy (Velké Meziříčí), Petr Rokoský – Pardál (Moravské Budějovice) 

Omluveni: Eva Novotná – Mikro (ORJ), Martin Lisy – Sisel (Budišov) 

1. Přivítání, seznámení 

Nově byli do vedení ORJ zvoleni na pozici předsedkyně Eva Novotná – Mikro a jako místopředseda 

Radek Polášek – Polda. Mikro by se ráda blíže a především osobně poznala se všemi středisky, 

připadá v úvahu návštěva střediskové rady nebo třeba na nějaké akci střediska. 

Středisko Vedoucí střediska Možnost navštívit 

Srdíčko Třebíč Tereza Čapková - Mravenec Rady čtvrtek (bude duben) 

PVS Žlutá Ponorka Třebíč Ivan Touška – Čuzl Netřeba 

Moravské Budějovice Petr Rokoský – Pardál Rady pátek (13. 3., 3. 4., 13. 5.) 
1. – 3. 5. Sto let střediska na 
Dobré Vodě 

Jemnice Pavel Selinger - Pávlik Rady 1. neděle v měsíci 
28. 3. Dětské odpoledne 
25. 4. Pochod ke Dni Země 

Budišov Martin Lisý – Sisel  

Velké Meziříčí Vít Prachař - Prachy Rady neděle večer (22. 3.) 

Luka nad Jihlavou Markéta Brestovská - Punťa  

 

2. Registrace 2020 

Počet členů okresu se dostal přes 1000, v tuto chvíli máme 1014 členů bez hostů, 1029 včetně hostů. 

Oproti loňskému roku (963) nárůst o 5,3%. Všichni poslali registraci včas a sedí to, díky za to! O 

víkendu bude ORJ posílat odvod na kraj. 

3. Informace z KRJ 

 KRJ chce vylepšit komunikaci se středisky - Google kalendář, sdílený disk pro střediska pro 
ukládání fotek, materiálů, se kterými se chcete podělit s ostatními  

 Nová dotační vyhláška, pro ZVaS - navýšení dotace na hlídku ze 400 na 600 Kč, zatím ještě 
není na stránkách KRJ, ale snad ji tam brzy dají 

 KRJ se bude více zabývat vzděláním vedoucích  a zástupců vedoucích oddílů - v našem okrese 
je uděleno 21 výjimek, z toho 11 Přístavu (souvisí s kapitánskou zkouškou) 

 seminář pro revizory: 
 

„Připomínám přihlašování na seminář určený zejména novým revizorům. Může být vhodný i pro 
účetní. Proběhne 5. 4. 2020 v klubovně ve Žďáru nad Sázavou. Přihlašování 
zde: https://is.skaut.cz/Junak/Events/Education/EventEducationEnroll.aspx?ID_EventEducation=207
5&ID_EventEducationCourse=2176, nebo na roy@skaut.cz“ 
 
Kompletní zápis KRJ je přiložen. 
 
 

https://is.skaut.cz/Junak/Events/Education/EventEducationEnroll.aspx?ID_EventEducation=2075&ID_EventEducationCourse=2176
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Education/EventEducationEnroll.aspx?ID_EventEducation=2075&ID_EventEducationCourse=2176
mailto:roy@skaut.cz


4. Představa fungování ORJ 

Co mohou jednotlivá střediska nabídnout okresu: 

PVS Žlutá Ponorka Třebíč – mohou půjčit vybavení (jachtařské vybavení včetně lektora, lodě a ostatní 

vodácké vybavení), možnost pronájmu klubovny nebo loděnice (bude i maringotka) Lavičky u 

Dalešické přehrady 

Moravské Budějovice – klubovna k pronájmu, 4 lodě můžou taky půjčit, na konci roku bude divadelní 

představení (jste zváni), pořádají kurzy ZZA 

Srdíčko – klubovna na Hálkově k pronájmu (velký prostor, klidně 30 osob), zkušenosti s fundraisingem 

(staví klubovna za 13,5 milionů), jednou za dva roky dělají rádcovský kurz 

Jemnice – možnost pronájmu klubovny 

VM – pravidelně pořádají otevřené rádcovské kurzy, pořádání okresní akce pro rovery či jiná roverská 

spolupráce, klubovna se dá pronajmout (asi 15 lidí) 

Co střediska očekávají od fungování ORJ: 

 Vzájemně se zvát na své akce, které jsou otevřené pro ostatní skauty či veřejnost 

 Pravidelné plánování společných akcí – závod (Svojsíkův/ZVaS), Indiánské léto 

 Připomínat administrativní termíny a povinnosti 

 Je zájem o pořádání a podporu specializovaných vzdělávacích akcí (lanáč, vodáctví, …) 

 Není potřeba přeposílat informace z KRJ, většině lidí to už chodí, ostatní se přidají do krajské 

konference 

Okres nabízí možnost ubytování na základně Dobrá Voda. Dále máme ve svém vlastnictví základnu 

kousek za Havlíčkovým Brodem. Je to na samotě, bez vody a elektřiny, krásné okolí. Bohužel, jak je to 

na samotě, tak to už několikrát bylo vyloupeno. 

5. ZVaS 2020 

Pořádá PVS Žlutá Ponorka Třebíč, termín 25. 4., místo Baliny, velitel závodu Jánošík. Kapacita 20 

hlídek vyčerpána, z těch hlídek je 5 nesoutěžních, tak se to s nimi bude řešit. Pořadatel plánuje 

zvyšovat kapacitu na 25 – 30 hlídek. Kdo se nedostal a chce přihlásit hlídku, ozvěte se Jánošíkovi 

zdenek.jancik@gmail.com, 608 934 330.  

Přibližně v 8:00 porada rozhodčích, v 9:00 se otevírá registrace, v 10:00 nástup a zahájení, konec asi 

v 16:30.  

Pokud máte možnost nabídnout pomocníky, ozvěte se Jánošíkovi, bude rád! Téma bude Malý princ. 

ORJ přispívá 2000 korun za každý vypravený autobus. 

6. Další akce okresu 

 Indiánské léto 2020 – Pořádá středisko Velké Meziříčí, 3. října, informace se snad povede 

zveřejnit ještě do konce prázdnin. Představa pořadatelů je udělat to jako akci, která bude 

mít jednotné téma, ale různé věkové kategorie (benjamíni, světlušky a vlčata, skauti, RS) 

budou mít oddělené programy na toto téma, adekvátní jejich věku. 

mailto:zdenek.jancik@gmail.com


 Plán dalších akcí ORJ – Z doposud vytvořeného plánu vychází na další roky: 

Rok Závod (Svojsíkův/ZVaS) Indiánské léto 

2020 PVS Žlutá Ponorka Třebíč Velké Meziříčí 

2021 Budišov Luka nad Jihlavou 

2022 Moravské Budějovice PVS Žlutá Ponorka Třebíč 

2023 Luka nad Jihlavou Budišov 

Rozpis včetně minulých ročníků je taky na webu ORJ. Další akce zatím nebudeme plánovat, neboť KRJ 

se chystá na svůj vlastní systém pořádání a je možné, že se to dotkne i nás. 

7. E-mailové konference 

 KRJ – Z KRJ e-maily přeposílat nebudeme, protože to většině lidí už stejně chodí. Komu to 

nechodí přímo, ozvat se Royovi na roy@skaut.cz .  

 Členové ORJ – trebic-orj@skaut.cz - V této konferenci jsou členové ORJ a revizní komise, 

slouží k operativním účelům členů rady (svolávání rad, posílání zápisů, …) 

 Okres Třebíč – trebic@skaut.cz – V této konference se sdílí různé pozvánky na akce či 

informace nebo žádosti, které se mají dostat k širšímu počtu aktivních lidí na okrese. Do 

konference se mohou přidat vedoucí oddílů nebo i další aktivní lidé ve středisku, kteří o to 

mají zájem. Do širší konference Polda pošle testovací e-mail – kdo o účast nebude mít zájem, 

ozve se mu, aby jej z konference odhlásil. Nabídněte možnost být v této konferenci svým 

oddílovým vedoucím a dalším aktivním vedoucím. Zájemce o přidání do konference pak 

pošlete Poldovi, on je do konference přidá. 

Příště se potkáme: 29. 5. V 19 hodin v Třebíči v Přístavu (Svojsíkovo Nábřeží) 

Zapsal: Radek Polášek - Polda 

mailto:roy@skaut.cz
mailto:trebic-orj@skaut.cz
mailto:trebic@skaut.cz

