
Zápis zasedání ORJ 21. 9. 2018  

Klubovna Moravské Budějovice 
 

Přítomni: Petr Šéfa Marek – ORJ, Radek Polda Polášek – ORJ, Jarka Sládková – ORJ, Tereza Mravenec 

Čapková – Třebíč, Jiří Outulný   - Mor. Orlice 

 

Omluveni: Pavel Jezevec Bělka – ORJ, Hana Vitouš Bělková – ORJ, Barbora Jůdová– ORJ, Petr Jeep 

Kejda – VM, Pavel Pávlik Selinger – Jemnice, Ivan Čuzl Touška – PVS ŽP 

 

 

1. Co proběhlo 

ZVaS 2018 – Hrbov u Vel. Mezu.  

Velký závod, 31 hlídek, přesto závod proběhl v pořádku, bez komplikací,  

časový plán byl dodržen, počasí nakonec vyšlo.  

Velké díky, že nevznikly žádné komplikace s výsledky závodu.  

 

Krajské kolo ZSaV 2018 – proběhlo v Polné, žádná z hlídek z ORJ nepostoupila  

do celostátního kola.  

 

Proběhlo zasedání KRJ v Třebíči v klubovně v Židech, díky PVS ŽP,  

jmenovitě Čůzlovi za uspořádání. 

 

2. Administrativní termíny:  

- 30. 9. 2018 – zaslat na KRJ předpolad provozních nákladů – dle dotační vyhlášky KRJ 

- 30. 9. 2018 – vyplnit a odevzdat ve skautISu skutečnost z táborů  

Má to vliv na výšku nástavby provozní dotace. Loni se stávalo, že děťodny byly vyplněné, ale 

skutečnost nebyla odevzdána, děťodny se pak nezapočítávají. Je tedy nezbytně nutné 

skutečnost odevzdat.  

Obecně doporučuji si prostudovat bod 4.2, odstavec (20), kde je popsáno, z čeho se 

vypočítává nástavba dotace.  

- Dotace na akce -do 30. 9. zaslat žádosti na akce v roce 2018. Klasicky se čerpá na Indiánské 

léto, nebo na Rádcáky a podobně.  

- Do 10. 12. 2018 zaslat vyúčtování provozních dotací, tzv.: Přehled o úhradách plateb“  

Doporučuji nejprve poslat na Bejzu jen mailem, po schválení v papírové podobě.  

 

 

3. Plánované akce / Vzdělávání 

- Indiánské léto 2018 - Mor.Bud.  – 6.10.2018 
Veškeré informace na: www.il2018.orlicemb.cz 
Program pro Rovery už od pátku, v sobotu budou pomáhat.  

Ušusy a lžíce s sebou (na guláš).  

Děti budou rozděleny do různých skupinek, aby se lépe poznaly mezi sebou.  

Je to i pro předškoláky, ti půjdou se svou družinkou, ty se dělit nebudou.  

Zápisné: 50,-kč na osobu. 

Bus jede z Mezu – možná se někdo vejde (kontakt Jeep) 

Z Třebu asi celý vagón (nebo busy) – kontakt Terka Čapková 

Těšíme se!!!! 



- 4 Palice - Vůdcák v roce 2018 asi nebude 

- Rádcák VM – na jaře snad, střediska ozvěte se, kdo máte zájem někoho na rádcák poslat.  

- Rádcák v Třebíči pro Srdíčko možná (i Přístav), začátek už v listopadu, info Terka.  

- ZZA je plný, bude doškolení v listopadu (asi 24. 11. 2018) 

- Další ZZA bude na jaře 2019 – rovnou se TyKi nahlásit 

- Střediskové minimum při KRJ – bude na přelomu roku.  

- Svojsíkův závod- základní kolo pro ORJ 2019  - pořadatel středisko Srdíčko  

- Indiánské léto 2019 - Jemnice 

 

 

4. Registrace 

- Slíbil jsem přehled jmen vůdců oddílů s informací, zda mají Vůdcovky či nikoli. Přehled mi 

zatím nebyl dodán z KRJ. 

 

5. Dobrá Voda 

- Chystá se bourání stodoly – uvítáme pomoc Přístavu, který se zavázal, že sundá střechu, o 

termínu budeme v čas informovat.  

 

6. Info ze středisek 

- Jarka o pokladu, který ji přišel poštou na adresu ORJ – Dopis - žádost o uvolnění pracovníka  

na tábor v r. 1948. Pracovník byl uvolněn, když dodá další studenty do výroby  

- Podobný dopis byl nalezen na DV za obrazem  

Dopis je stále na stejném místě, najdete jej také?  

- Mor.Bud. má stavební povolení, čekají o dotace o MŠMT 

- Mez. se rozjel s hodnocením kvality – hodnocení je na všechno - jen tak pro zajímavost 

- V Mezu je o tři družiny více – je hodně družinkových vedoucích (celkem 12 družin) 

- Srdíčko – všechny oddíly budou na Hálkovce, začne se bourat stará klubovna,  

projekt mají hotový.  

- Srdíčko bude měnit hospodáře.  

- Srdíčko při registraci budou mít asi problém s VZ pro vůdce oddílů a zástupce.  

- Srdíčko se bude podílet na Akci Architektů Hrzánů – bude výstava na Zámku, kde budou dělat 

část instalace v Muzeu i před Muzeem. 

- Akce pro Rovery se bohužel zrušila (DNEM II.) – diskuze zda zanechat rozdělení dětí ze 

středisek do jiných týmů, diskuze i nad tím, proč se nahlásilo málo dětí.  

Jistě zkusí uspořádat znovu.  

 

Další setkání ORJ:  

30. 11. 2018 v 19 hodin – Luka n. J.  

15. 02. 2019 v 19 hodin – Hálkova ulice Třebíč 

 

Zapsal:  Petr Šéfa Marek 

Kontroloval: Radek Polda Polášek 

  

PS.: Cestou domů se v autě náhodnou ocitli dva členové PVS ŽP. Myslím, že Kikoš i Jonáš po tomto 

zážitku už nikdy nebudou stopovat  


