
Zápis ORJ 18. 9. 2022 v Lukách nad Jihlavou 

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

Pavel Selinger - Pávlik (Jemnice), Vít Prachař – Prachy (VM), Pavla Švaříčková – Spacák (Srdíčko), Klára 

Buďová (Srdíčko), Nikola Stoklásková (Luka), Markéta Brestovská - Punťa (Luka) 

Omluveni: Martin Lisý – Sisel (Budišov), Ivan Touška – Čuzl (PVS ŽP), Jarka Sládková (hospodářka) 

1. Tábory a začátek školního roku 

• Srdíčko – Tábory dobrý, nějaké úrazy klasicky byly, táborů dohromady 6. Na začátku nového 

školního roku je toho hodně. Klubovna už se finišuje (asi rok se ještě finišovat bude). Situace 

směřuje k rozdělení střediska na dvě, k rozdělení by mělo dojít formálně k 1. 1. 2024. 

• VM – Proběhly 4 tábory. Dochází k přestavbě klubovny. Pod střediskem vzniká nový oddíl 

v Náměšti, vedou to lidi bez zkušeností se skautingem, tak dostávají od střediska support a 

metodickou podporu. Oddíl mladších členů se bude dělit na dva, protože už je obrovský. 

• Luka – tábor proběhl jeden společný, schůzky teprve budou začínat. Dlouhodobě mají 

nejistou situaci ohledně klubovny, budova je určena k demolici a není za ni žádná náhrada. 

• MorBud – tábory byly dva, oba těsně do 30 účastníků, také proběhl týdenní tábor pro 

předškoláky, pro příští rok řeší personální obsazení. Shánějí grant na obnovu vybavení 

tábořiště – Kraj letos (po Novém roce, možná až březen) opět vypíše a tentokrát to bude 

časová soutěž. Proběhl Den otevřených kluboven jako součást náboru, Jaroměřice slaví 

s náborem až příliš velký úspěch (z 5 dětí asi na 30, ale ještě se očekává odpad). Chystají před 

Vánoci další ročník dobročinné kavárny. 

• Jemnice – Dva tábory (jeden střediskový a jeden roverský) proběhly bez obtíží. Středisko v 87 

letech opustil bratr Vilda, jeden ze zakládajících členů střediska. ORJ zajistí kondolenci a 

smuteční květinu.  

• PVS ŽP – Proběhly čtyři tábory, roverům na poslední den změnili destinaci tábora kvůli 

nesjízdnosti původní řeky. Schůzková činnost zahájena, klubovna v Židovské čtvrti už je 

uvolněná (dosud tam byli ubytovaní ukrajinští uprchlíci). Pořádali také příměstské tábory pro 

ukrajinské děti, tábor byl organizačně hodně náročný kvůli obtížné práci s dětmi, které na 

něco takového nejsou vůbec zvyklé. Ovšem velká zkušenost.  

2. Indiánské léto 2022 

8. 10. v Lukách nad Jihlavou. Začátek v 8:30, konec v 17:00. Bude teplé jídlo. Nahlaste do 2. 10. 

přibližný počet družin (jedna družina klasicky 4 – 8 dětí), s každou družinou ať je vedoucí. Téma je 

Záhada hlavolamu, probíhat to bude v obci. Akce nejspíš nebude vhodná pro benjamíny. Pokud máte 

rovery, kteří by se mohli zúčastnit, využití pro ně bude, neváhejte! Plakát jako příloha zápisu.  

Příspěvek ORJ na autobus činí 2000,-. Prosím o nahlášení počtů autobusů do 2.10. Jarce Sládkové.  

3. ORJ termíny, časy, formát 

Během roku jsou potřeba rady: 

• Září (po táborech, info k IL) 

• Listopad (schválení odvodu při registraci, rozpočet) 

• Březen (zpráva o registraci, informace k táborům, informace k závodu) 



Termíny: Pátek 11. 11. v 18:00 v Třebíči, Pátek 10. 3. v 18:00 v Budišově 

4. Roverská víkendovka 

Zájem o víkendovku ve střediscích je, hrozí potenciálně i přetlak. Věkově bude nutné omezit 15 – 22 

let, termín 10. – 12. 2., místo buďto Třebíč nebo MorBud, hlavním vedoucím Polda. Během listopadu 

bude spuštěno přihlašování, kapacita bude omezena. 

5. Zdravoťák 

MorBud pořádá doškolovací kurz 26. 11., kapacita už je naplněna. Pořádání plného kurzu zatím 

v plánu není. Poptávka přitom je. Nabízí se možnost uspořádat pod okresem kurz ve spolupráci s ČČK. 

Mikro zkusí zjistit možnosti a pošle informace do 10. 10. 

6. Sněm 

Okresní rada schvaluje prodloužení funkčního období o rok v návaznosti na odklad VSJ a doporučení 

Ústředí. Okresní sněm proběhne na podzim 2023. 

7. Pořádání akcí 2023 

V roce 2023 pořádá základní kolo Svojsíkova závodu Budišov. Krajské kolo pořádá Jemnice. Indiánské 

léto pořádá Srdíčko. Přílohou zápisu je i tabulka od KRJ s plánem společných akcí do dalších let. 

Zapsal: Radek Polášek – Polda 

Zkontrolovala: Eva Novotná - Mikro 

 

 


