
Zápis ORJ 27. 2. 2022, Velké Meziříčí 

Přítomni: Eva Novotná – Mikro (ORJ), Radek Polášek – Polda (ORJ), Lenka Musilová – Léňa (MorBud), 

Ivan Touška – Čuzl (PVS ŽP), Pavel Oulehla – Čerstvej (VM) 

Omluveni: Jaroslava Sládková – Jarka (ORJ), Pavla Švaříčková – Spacák (Srdíčko Třebíč), Pavel Selinger 

– Pávlik (Jemnice) 

1. Jak se žije ve střediskách 

PVS ŽP – Předvánoční akce se povedly. Vrátili se ke schůzkám v klubovnách. 

MorBud – Úsilí se stáčí hlavně ke stavbě klubovny, sehnání dotace. Nově registrovaný oddíl 

v Jaroměřicích. U oddílů obecně řeší personální nouzi. 

VM – Chystá oslavy k výročí narození prof. Bedřicha Krejčího, významného skautského vedoucího. 

V letošním roce plánují rekonstrukci (rozšíření) klubovny a také rozšíření tábořiště. 

2. Zpráva k registraci 2022 

V letošním roce registrováno 1117 členů, oproti loňskému roku nárůst 84 členů. U všech středisek 

členů přibylo, pouze Budišov drží stejně jako loni. 

Ve skautISu všichni registraci odevzdali včas, za to pochvala. Odvody taktéž (ikdyž na poslední chvíli). 

Odvody na kraj odeslány.   

3. Informace k ZVaS 2022 

Pořádá PVS ŽP, termín 23. 4., teď začínají s přípravami. Místo – Baliny. Přihlašování je spuštěno: 

https://zavody.skaut.cz/zavod/373-putovani-maleho-prince 

 ORJ přispěje na každý vypravený autobus 2000 korun. Před objednáním autobusu se domluvte 

s Jarkou na proplácení. Pořadateli přispívá KRJ. Další informace zašle PVS Žlutá ponorka na počátku 

dubna. Styčný důstojník pro komunikaci: Jánošík – Zdeněk Jančík zdenek.jancik@gmail.com  

4. Plánování okresní roverské víkendovky 

Termín – 27. – 29. května, součástí bude v sobotu Čajová plavba. Koordinátor Čuzl, kdo se chce 

zapojit s přípravami programu pro rovery, ať se mu ozve. Do konce dubna ve střediskách zjistěte 

orientační účast vašich roverů a dejte vědět Čuzlovi   cuzl@centrum.cz 

5. Informace o Dobré Vodě 

Na základně probíhají drobné stavební úpravy a výměna dveří. Základna je na následující termíny 

poměrně obsazená, takže pokud máte zájem jet tam na nějakou akci, dopředu se hlaste a informujte 

se, jestli je volný termín. 
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6. Pomoc Ukrajině 

Okres neplánuje dělat svou vlastní sbírku, již existuje dost projektů, doporučujeme spíš se zapojit do 

větších centrálních akcí než tříštit síly na mnohé drobné iniciativy. Nějakou formou se zapojilo mnoho 

středisek, nabízejí klubovny, posílají materiál. Díky všem, kteří pomáhají.  

DV bude sloužit pouze jako záložní varianta pro ubytování uprchlíků (důvody těžká vytopitelnost, na 

samotě, bez signálu). Nabízí se udělat na léto prázdninové pobyty pro ukrajinské rodiny, děti, matky 

s dětmi). Probereme na další radě.  

7. Shrnutí úkolů:  

Počátek dubna – PVS Žlutá ponorka pošle bližší info k ZVaSu 

Konec dubna – střediska zjistí účast na roverské víkendovce 27.-29.5., dobrovolníky na pomoc 

s přípravami, pošlou Čuzlovi 

Mikro pošle doodle s termínem příští ORJ 

 

Zapsal Polda 27.2. 2022 

Zkontrolovala a doplnila Mikro 16.3. 2022 


