
Zápis ze schůze ORJ 25. 9. 2015 na Dobré vodě 

 
Přítomni: Hana  Bělková - ORJ, Jarka Sládková - ORJ, Petr Marek – ORJ, Eva Novotná – PVS ŽP, Klára  
(ještě)Pavlasová – Srdíčko, Hana Houzarová – RK ORJ , Radek Polášek  - Velké Meziříčí, Petr Beránek – 
Mor.Bud. 
Omluveni: Jiří Outulný – Mor. Bud., Pavel Pávlik Selinger – Jemnice, Markéta Punťa Brestovska – Luka 
n. J., Petr Jeep Kejda, Velké Meziříčí 
Neomluveni:  
 
 

1) Letošní tábory: 
MorBud – J 1A 
VM – Nakonec jen jeden tábor pro děti. Hodně vedoucích, zejména těch mladších, co začínají 
vést družinky.  
Srdíčko – jeden tábor měli na Dobré Vodě spojený s vodákama 
Přístav - Měli tři tábory (Bílý Kříž, Dobrá Voda, Jižní Čechy) zapojení nových prvků jako 
meditace, večerní zamyšlení, chov domácího zvířete zakončen hlasováním, zda je sežrat či ne 
Srdíčko – dobrý, vydařilo se, dětí dost, fungovalo to vlastně jako náborová akce, byl zájem 
veřejnosti, který se přenesl do nového školního roku. 
 

2) Nováčci ve střediscích – jsou, je jich dost, zaútočíme na rekord v počtu členů okresu.  
Pod Srdíčko se registruje i Náměšť (začínají až v říjnu). 
  

3) Indiánské léto 2015 – Koordinátorkou je Bibi (Srdíčko – 7. roj), symbolický rámec – Třebíčský 
klášter, bude to probíhat v Třebíči po městě (klubovny, loděnice, úkoly i na řece), družiny 
budou promíchané v rámci celého okresu, aby se děti víc poznaly, s každou družinou bude 
potřeba jako dozor jeden vedoucí, z ORJ bude příspěvek na svozový autobus 2.000,- korun. 
Návrh udělat jinou koncepci IL, protože teď to vlastně jen druhý Svojsíkáč. Návrh poradit se na 
příští ORJ (listopad) o tom, jaká mají IL vlastně být, a to i s pořadatelem příštího kola. 
Návrhem je, aby to bylo spíše okresní Jamboree.  
Další Indiánské léto 2016 pořádá dle plánu: PVS Žlutá ponorka 
 

4) ZVaS na jaře 2016  - pořádají Luka nad Jihlavou.  
Celý rozpis na další roky v pořádání okresních – Základních kol závodů a Indiánských lét 
najdete na: 
http://www.abahoa.cz/ORJ_Trebic2/index.php/akce-schuze/862-actions-orj 
 

5) Roverská víkendovka – 9.-11.10. bude v Třebíči (pořádá VM), zaměřena na roverský program 
Více informací u Radka Poldy Poláška - JudrPolasek@seznam.cz 
 

6) Další roverská víkendovka by mohla být ještě v prosinci, dvě pak po novém roce. Pokud máte 
zájem něco pro naše rovery uspořádat, je příležitost.  
 

7) Návrh, zda by bylo vhodné založit Facebook ORJ, protože je to momentálně nejefektivnější 
komunikační kanál. Otázka je spíše na průběžnou aktualizaci.  
 

8) Návrh od Vlka udělat celookresní webový kalendář společných akcí, což by usnadnilo 
střediskům plánovat vlastní program, aby s těmi okresními byl kompatibilní, narážíme však na 
to, že z pořádajících středisek nebudou dlouho dopředu informace o termínu, navíc ne každé 
středisko si chce nechat diktovat, kdy budou které akce, Šéfa s Jezevcem domluví, zda by bylo 
možné udělat sdílené kalendáře, kde by každý do svého kalendáře zadal své větší akce a ty by 
se pak objevily v tom centrálním 
 



9) Tyki pořádá kurz ZZA, jsou to dobré kurzy a mají ještě volno, tak to rozšiřte, stojí to za to 
 

10) Čtyři palice – čekatelský kurz, Vlk přednesl výsledek, 25 účastníků, z toho 10 z okresu Třebíč, 
bylo super, že všichni instruktoři byli na všech částech i na závěrečných zkouškách, v letech 
2016/2017 by měl být další, doporučeno pro lidi starší 18 let s nějakou zkušeností, velká 
spokojenost, Vlk k tomu zpracoval krásnou zprávu.  
 

11) Administrativní termíny:  
Do 30. září zadat do skautISu údaje o počtu tábořících. 
Do 30. září udělat předpoklady provozních nákladů a zaslat mailem Lídě Palánové.  
Do 20. října zadat do skautISu kompletní vyúčtování táborů. 
Do 30. listopadu odeslat vyúčtování dotací. 
Podrobnosti v dotační vyhlášce. Neváhejte se eventuálně ozvat, rád vysvětlím, poradím co 
s tím.  
Další je pak až registrace 2016. 
 

12) ORJ nebude navyšovat odvod na ORJ za člena při registraci 2016.  
 

13) Stoupa ústy Jarky – Návrh zřídit Okresní skupinu pro Vysoké lanové aktivity. Nyní na okrese 
existuje jen jedna taková skupina „Strop“ z Mor. Budu. Tato skupina se účastní v podstatě 
všech akcí ORJ – závody, IL. Návrhem je zřídit novou skupinu, která by tyto akce zajistila. 
Dostala by i příspěvek od ORJ. Další diskuzi otevřeme příště.  

    
14) Příští ORJ:  

27. 11. 2015 výjezdní zasedání s přespáním ve VM (Baráček) 
15. 1. 2016 Třebíč (Hálkova) 
18. 3. 2016 MorBud,  
13. 5. 2016 Luka nad Jihlavou 
Vždy v 19 hodin.  

 
Vypracoval: Radek Polda Polášek 
Schválil: Petr Šéfa Marek 


