
Zápis zasedání ORJ 20. 4. 2018 
Velké Meziříčí 

 
Přítomni: Petr Šéfa Marek – ORJ, Pavel Pávlik Selinger – Jemnice, Ivan Čuzl Touška – PVS ŽP, Petr 
Jeep Kejda – VM, Radek Polda Polášek – ORJ, Vít Prachy Prachař –Mez, Jarka Sládková – ORJ, Tereza 
Mravenec Čapková – Třebíč 
 
Omluveni: Pavel Jezevec Bělka – ORJ, Hana Vitouš Bělková – ORJ, Barbora Jůdová– ORJ, 
 
1. Co proběhlo 
Od poslední ORJ neproběhla žádná akce při ORJ Třebíč. 
 
2. Administrativní termíny: 
Děkuji za včasné zaslání odvodu na ORJ, ORJ zaplatila KRJ také včas. 
Měl někdo problém s odevzdáním daňového přiznání, letos snad nikdo. 
Je vydaná dotační vyhláška pro rok 2018. – jen drobné dílčí změny, připomínám pozor na 
zadávání skutečnosti děťodnů u táborů, aby Vám neušla část nástavby). 
 

Další administrativní termíny: 
30.4.2018 – pouze pro ORJ, zalst požadavek na výši dotace na KRJ, stačí mailem 
31.5.2018 – Hlášenky táborů (schválení táborů od středisek) 
30.9.2018 – zaslat na KRJ předpolad provozních nákladů 
30.9.2018 – vyplnit ve skautISu skutečnosti děťodnů z táborů (váha kritéria 20%). 
 
 
3. Plánované akce 
- ZSaV - základní kolo pro ORJ Třebíč pořádá Vel. Mez. 
Bude 12.5. v Hrbově (u Velkého Meziříčí). 
Celkem je nahlášeno 31 hlídek. Kontakt na pořadatele: 
Vít Prachy Prachař: vitprachar@seznam.cz (736 622 428) 

Odkaz na základní kolo závodu: https://zavody.skaut.cz/race/detail/111 
Autobusy mohou vjet až do dětiny, je třeba přijíždět přes obec Svařenov. 
Jeden autobus vypravuje Jemnice, domlouvá se už s Moravskými Budějovicemi. 
Registrace od 07:30, Nástup v 8:45, zahájení v 10:00, odpolední vyhlášení v 16:30, odjezd 
v 17:00. 
Ke každé hlídce je dle pravidel třeba jedna osoba +15let jako doprovod. Organizátoři žádají 
aby s každou hlídkou přijela jedna osoba na pomoc na stanoviště. 
Všichni organizátoři je třeba aby měli červené oblečení, tričko i kalhoty. Osoby na pomoc ať 
se nahlásí do 8.5.2018. 
Každá hlídka musí mít lékárničku, něco červeného a 50,-CZK jako startovné. 
Každý závodící člen i zápisník. 
Přespání je možno v Mezu nebo i v Hrbově. 
Jemnicie žádá o příspěvek na bus na ZSaV 2.000,-CZK, ORJ schválila. 
Podrobné informace zašle organizátor. 
 
- Krajské kolo ZSaV bude v Polné. 

Kdo má ambice, rezervujte si termín: 1. a 2.6.2018 
https://zavody.skaut.cz/race/detail/107 
 
 
 



- Indiánské léto 2018 - Mor.Bud. – 6.10.2018, Jirka Outulný potvrdil, že akce bude v tomto 
termínu, že s ní počítají a uspořádají ji. Klidně přijeďte i se svými RS. 
- 4 Palice - Vůdcák v r. 2018, od listopadu 2018 
 
4. Registarce 
Pro letošek to máme úspěšně za sebou, příští roj už bude velmi důležité, aby měli všichni vůdcovky, 
co je mají mít. 
Šéfa pošle seznam vůdců, kteří toto nesplňují. 
Názor ORJ je, že to může vést k tomu, že ve skautIsu budou zadáni pouze fiktivní vůdci, kteří funkci 
nevykonávají, ale mají kvalifikaci. 
 
5. Info od hospodáře ORJ – Jarky 
- Středisku Srdíčko přiznán ORJ příspěvek na smuteční vazbu k pohřbu br. Pavla Sittauera 500,- 
CZK 
- Skautská energie, velmi výhodné tarify pro klubovny, členy i další nečleny (přátele) 
Ozvat se – pokud máte kolem tohoto dotazy. 
 
6. Dobrá Voda 
- Nyní se finišuje podoba smluv a jejich schválení, aby mohl proběhnout odprodej 
- Jarka tam udělal hodně práce, i dlouho do noci, protože se to neobešlo bez problému. 
Ústředí neschválilo dotaci na objekt, žádostí je nyní moc a moc. 
Proto s Jarkou prosíme, abyste na FB sdíleli stránku D.V. – je to dobrá reklama a zdarma, 
navíc nám to i pomůže ve shánění sponzorů a podobně. 
- V září bude asi brigáda na střechu stodoly. 
 
7. Info ze středisek 
Mez – doporučení na rádcovké deníky. Je to dobrá věc, na proběhnutém rádcáku se zaplatili z dotace 
z KRJ. 
Mez – Pavel Čerstvej Oulehla, ve spolupráci s Bárou Jůdovou – výchovnou za ORJ, se ptájí, zda by byl 
zájem, o to, kdyby se při ORJ pořádal každý rok v zimě / na jaře rádcák. Bylo by o více pravidelně, aby 
se s tím dalo počítat. 
Přítomní se vyjádřili, že plánují vlastní rádcáky příští podzim, o pravidelný rádcák zatím zájem nemají, 
možná přijde na to chuť další rok. 
Prosím o info poslat na Šéfovi. 
Jemnice i Třebíč (Srdíčko + Ponorka) bude dělat rádcák asi na podzim. 
Kontakt na čerstvého – vedoucího rádcáku: 
Pavel Oulehla paou@seznam.cz (+420 702 059 553) 
Srdíčko – nabídka ubytování na Hálkovce, na výpravu i víkendovku. 
Jemnice – 25. ročník pochodu země, nejdelší trať je 50km, po ujití vás čeká občerstvení, pivo, limo, 
klobásy, hermelíny a letos i makrely.  
Mor. Bud. -Mají jednu sestru – Dráče, co získala Lvího skauta, gratulujeme. 
Žlutá Ponorka – 
- dále pokračují oslavy 50 let, zítra sázení stromu a promítání fotek v Židech 
- 26.5. Čajová plavba – Na Dalešicích (pro skauty), pro všechny věkové kategorie, lze přespat. 
- 16.6. – Jezování v Třebu (pro veřejnost). 
 
 
Další ORJ se bude 21. 9. 2018 v 19 hodin MorBudu. 
 
Zapsal: Vít Prachař 
Kontroloval: Petr Marek 


