
Zápis ORJ 11. 11. 2022 v Třebíči 

Přítomni: Klára Buďová (Srdíčko), Lenka Musilová (MorBud), Pavel Selinger – Pávlik (Jemnice), Radek 

Polášek – Polda (ORJ), Vít Prachař – Prachy (VM), Jarka Sládková (ORJ), Eva Novotná – Mikro (ORJ) 

Omluveni: Ivan Touška (PVS Žlutá ponorka) 

1. Zpráva ze středisek, vánoční akce 

Srdíčko – na Hálkově je nová podlaha, klubovnu na Ruské finišují, pracuje se na rozdělení střediska. 

21. ledna pořádá středisko skautský ples na Hájku (lístky se budou kupovat online přes web Jedničky), 

26. – 28. května bude oslava 100 let skautů v Třebíči + otevření nové klubovny 

MorBud – čekají na rozhodnutí o dotaci od MŠMT na klubovnu, 15. – 18. prosince budou dělat 

dobročinnou kavárnu, jste zváni. 

Jemnice – 17. prosince povezou betlémské světlo, budou rozvážet vlakem, po 20 letech se vrátila 

pálka z Jemnice do Třebíče 

VM – Klubovna má konečně střechu a okna. Vznikl nový oddíl v Náměšti, nové vedoucí zaškolují. Další 

oddíl byl rozdělen na dva. Na adventních trzích budou mít stánek a na něm vybírat peníze na 

rekonstrukci. 

Žlutá ponorka – dobročinná kavárna (2. - 4. prosince 2022), proběhl sraz K+K, rozdávání jmelí v neděli 

18. prosince 2022  

2. Zhodnocení Indiánského léta 

Na e-mail byly odeslány dotazníky ke zpětné vazbě, prosím vyplňte ve střediskách. 

Od Srdíčka: děti byly nadšené, líbily se jim prostory. Od MorBudu: téma děti nadchlo, líbilo se 

mladším i starším.  

Termín klasicky bývá 1. sobota v říjnu. Tím, že to bylo jinak, pro střediska bylo těžší naplánovat si 

účast. Pokud má být termín v jiném termínu než klasickém, ať je informace poslaná ještě před létem. 

Pořadatel musí počítat s tím, že dětí dorazí hodně, okres se v posledních letech stále rozrůstá. ORJ se 

shoduje, že akce nemá být koncipovaná jako závod (od toho máme závod na jaře), spíš jako společné 

setkání.  

3. Registrace, termíny 

Ze směrnice k registraci 2023: Odvod na Ústředí bude 335 korun za člena s časopisem (295 korun bez 

časopisu). Ze zápisu KRJ 17. 9.: Odvod pro KRJ bude 30 korun za člena. 

ORJ schvaluje, že odvod z každého člena pro ORJ bude činit 30 korun. 

Celkový odvod VOJ za každého registrovaného člena tedy činí 395 korun (355 korun bez časopisu). 



Ze směrnice k registraci 2023: Střediska předají zpracovanou registraci okresu nejpozději 31. 1. 2023, 

ORJ předá registraci KRJ nejpozději 14. 2. 2023. Střediska zaplatí okresu členské příspěvky nejpozději 

28. 2. 2023, ORJ zaplatí členské příspěvky KRJ nejpozději 14. 3. 2023. 

4. Skautské závody 2023 

V roce 2023 pořádá základní kolo Svojsíkova závodu středisko Budišov, krajské kolo bude pořádat 

Jemnice. Indiánské léto bude pořádat Srdíčko. Mikro zkontaktuje Budišov ohledně termínu a 

personálních možností. Termín krajského kola nejspíš 3. 6. 2023 

5. Akce pod okresem – pravidla 

ORJ schvaluje, že na okresní akce bude na každý vypravený autobus příspěvek 4000 korun. 

ORJ je ráda, že se konají akce, které okres zaštiťuje. Pořádání akce je třeba komunikovat.  

Pravidla pro pořádání okresních akcí:  

1. Informuj ORJ o úmyslu akci pořádat (v předstihu).  

2. Minimálně měsíc před akcí pošli na trebic-orj@skaut.cz hlášení akce (viz. příloha mailu).  

3. Hospodaření řeš s vedením ORJ a hospodářkou.  

5. Bude-li možné žádat dotaci, žádej o ni. 

6. Informuj ORJ, jak akce proběhla (zpětná vazba).   

6. Zpráva z KRJ 

Viz. zápis s KRJ.  

7. Okresní roverská víkendovka 

Víkendovka proběhne 10. – 12. 2. 2023 v Třebíči, jak bylo dohodnuto na minulé ORJ. Bude pro 

účastníky z okresu ve věku 15 – 22 let. Hlavním vedoucím akce je Polda. Během listopadu bude 

spuštěno přihlašování, protože se očekává velká poptávka a kapacita bude muset být omezena. 

Příště se potkáme 10. 3. 2023 v 18 hodin v Budišově 

Zapsal: Polda 

Zkontrolovala: Mikro 
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