
Zápis ORJ 19. 9. 2021 v Moravských Budějovicích 

Přítomni: Eva Novotná – Mikro (ORJ), Radek Polášek – Polda (ORJ), Petr Rokoský – Pardál (MorBud), 

Pavel Selinger – Pávlik (Jemnice), Vít Prachař – Prachy (VelMez) 

1. Jak se žije ve střediscích 

1.1. MorBud – Tábory proběhly + tábořiště pronajímali, takže materiál dostal dost zabrat a řeší 

údržbu. Tábory komplikovaly snad jen přívalové deště. Schůzky od září zahájeny, už proběhly 

i první skautské výpravy. Rozjíždí se nový oddíl v Jaroměřicích nad Rokytnou (připravovali Vlk 

a Léňa), zatím mají asi 8 členů. 

1.2. Jemnice – Letos poprvé udělali kromě střediskového tábora i roverský pro vedoucí jako 

teambuilding a motivaci do činnosti. Dělali nábor, přišlo hodně malých dětí a udrželo se asi 

po 5 nováčcích v obou mladších kategoriích. Chystají velkou účast na IL.  

1.3. VelMez – 3 dětské tábory, jeden roverský a jeden pro rodiny s dětmi. Od září založili novou 

družinu pro vlčata. Zájemců mají v pořadníku dost, ale nemají dost vedoucích a prostorů, 

aby všechny uspokojili. Proběhla Káva od srdce, kde vybrali skoro 230 tisíc pro čtyřletou 

holčičku s dětskou mozkovou obrnou. Během léta na kostelní věži byla k dispozici hra pro 

veřejnost. K výročí 100 let dělali komentovanou vycházku (samoobslužnou) po místech 

spojených s historií skautů z VM. 

1.4. PVS Žlutá ponorka – 3 tábory pro děti + 1 roverský, tábory všeobecně úspěšné, děti byly 

natěšené. Schůzky se rozběhly, přišli i nováčci. Mají i dostatek vedoucích a rádců, se kterými 

dále pracují. Budou se účastnit akce 3 jezy v Praze. Na IL pošlou asi 20 – 30 dětí + několik 

vedoucích, mohou vypravit i lidi na pomoc. 

 

2. Informace z KRJ 

• KRJ nebude navyšovat odvod z registrace, zůstává 30 korun. Na Ústředí se zvyšuje o 15 

korun. 

• Bude se konat kurz střediskového minima – STŘEP (pro Střední Čechy, ale kapacita nabídnuta 

i nám). Dále budou webináře pro vzdělávání, další info bude v zápise KRJ. 

• Byla schválena dotace 8000 Kč pro Indiánské léto. 

• Bejza byl jednat s Krajem Vysočina o možnosti podpory skautů, zřejmě se povede vyjednat 

finanční zdroje na obnovu kluboven a podobně. 

• Kraj si přeje dostávat informace z významnějších akcí (IL, vzdělávací akce, …), aby je mohl 

dávat na svůj web jako články s nějakou fotkou. Budete-li něco pořádat, posílejte, budou za 

to rádi. 

 

3. Indiánské léto 

Pořádá Velké Meziříčí. Pravděpodobně bude nutné, aby všichni měli prokázanou bezinfekčnost (test, 

očkování, prodělaná nemoc). Program bude pro všechny věkové kategorie. Začátek v 9:00, 

předpokládaný konec v 17:00. Informace již byly poslány e-mailem. ORJ přispívá 2000,- na vypravený 

autobus (pro Jemnici i MB). 

Příští ZVaS bude pořádat PVS Žlutá ponorka (už dvakrát se odkládalo). 

 



4. Termíny příštích ORJ 

7. 11. v 18:00 v Jemnici 

27. 2., Mikro zkusí domluvit Budišov nebo Luka, v záloze je VelMez. 

Mikro nabízí možnost udělat neradu pro ORJ. Termín nerady  očekávejte v lednu příštího roku, 

definitivní termín dohodneme na příští ORJ v listopadu. 

5. Ostatní 

Kurz ZZA v MorBudu: 22. - 24. 10., 12. – 14. 11. proběhne základní kurz, kapacita je již naplněna. 

Během příštího jara bude na okrese velká poptávka po doškolovacím kurzu.  

Kurz ZZA Pruban: říjen - listopad - přihlašování přes skaut is 

6. Úkoly 

• Mikro kontaktuje Jarku a dohodne s ní rozpočet na příští rok a s tím související odvod 

z registrace.  

• Prachy pošle článek s fotkou k Indiánskému létu do aktualit na web kraje. 

 

Příště se potkáme v neděli 7. 11. v 18:00 v Jemnici. 

Zapsal: Radek Polášek - Polda 

Zkontrolovala a doplnila: Eva Novotná - Mikro 

 

 


