
Zápis ze schůze ORJ 27.11. 2015 ve Velkém Meziříčí 
 
Přítomni: Jarka Sládková - ORJ, Petr Marek – ORJ, Markéta Punťa Brestovska – Luka n. J., Petr Jeep Kejda, Velké Meziříčí, 
Jiří Outulný – Mor. Bud., Zbyněk Stoupa Nejezchleba - ORJ,  
Omluveni: Hana  Bělková - ORJ, Hana Houzarová RK ORJ, Klára Buďová roz. Pavlasová – Srdíčko, Eva Novotná – PVS ŽP, 
Petr Vlk Beránek - ORJ, 
Neomluveni: Pavel Pávlik Selinger – Jemnice, 
 
 

1) Výšlap na Fajtův kopec: 
Před schůzkou ORJ, účastnil se Šéfa a Jezevec. 
 

2) Poslední setkání Roverů – organizovalo středisko Velké Meziříčí RK Hovada a Ňycky 
Účast 28 roverů + cca 4 vedoucí – z MorBudu, Jemnice, VM. Hlavní pořadatel Radek Polda Polášek. Hlavní 
myšlenka víkendovky, byla: Co je to rovering. Proč být roverem atp. 
Seznámení bylo úspěšné. Zajímavá a zábavná forma. Talkshow „s Janem Krausem“, otázky byly drsný. Sami se 
„hosté“ mohli ptát – 1,5 hod – fajn. Večerní hra – v lese. Bavili jsme se i o kurzech. Bylo tam i hodně vedoucích 
od družinek.  
 

3) Další Roverská setkání –  
- V plánu bylo udělat ještě jedno v prosinci, ale nikdo nemá zájem 
- Leden/ Únor – otázka. Kdo by to uspořádal? Čím to navázat? 
Stoupa navrhuje běžky a jet na Šumavu. Ubytování pro 30 lidí. Je tam krásně, samota. Víkend by nám tam mohli 
vyšetřit. Patří to turistickému klubu. S elektrikou je tam problém. Jsou tam i trasy pro pěší a pro sjezdové 
lyžování. Z MorBudu by jeli určitě. Do tří hodin cesta. Na starosti si to může vzít MorBud – dobře to tam znají. 
Nesmí to být pololetky ani jarní prázdniny – pokud to tedy nedovolí rodiče dětí. 
- Květen – Šéfa osloví Třebíčáky. (Co jet na vodu?) 
  

4) Akce při ORJ 
-ZVaS na jaře 2016  - pořádají Luka nad Jihlavou.  
9. duben 2016 
- Indiánské léto 2016 – pořádá PVS Třebíč 
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) Zprávy z KRJ –  
KRJ je dnes – 27.11. Man byl na setkání krajů: Na ústředí přemýšlí, že zavedou zkoušku pro vůdce střediska. Je to 
jen další administrativní zátěž. Názor většiny – je to blbost.  
Mluvili o vzdělávání – přetlak na čekatelskou zkoušku. Kurzů není příliš moc, ani školitelů.  
Man by chtěl osobu, která by svolávala setkání roverů v rámci kraje. Okres si držíme a budeme držet, jinak by 
pracovali jen některá střediska či okresy. Budeme se snažit rozvíjet rovering v rámci okresu.  
 

6) Návrh, zda by bylo vhodné založit Facebook ORJ, protože je to momentálně nejefektivnější  komunikační kanál. 
Otázka je spíše na průběžnou aktualizaci.  
Nemluvili jsme o tom. Určitě nemá cenu zakládat něco, co by bylo mrtvé. Musel by se tomu věnovat někdo 
z okresu, někdo aktivní. Roveři spolu komunikují přes FB. Roveři, když budou chtít tak si něco vytvoří. 
 
 
 

7) Vzdělávání  
Tyki a kurz ZZA, Podzim byl zrušen – pouze 6 zájemců. Ať se nahlásí jen ti, kteří májí zájem. Zatím nejsou 
konkrétní termíny.  

- Doporučení navštěvovat externí kurzy – je o ně velký zájem, nepropásněte termín přihlášek. Seznam kurzů 
můžete najít na: 
http://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce?autologin=1 
Obecně je třeba informovat zájemce o přihlašování na kurzy – zavčas!! Někdy je přihlašování velmi rychlé. 
Poptávka je velmi velká a místa je málo. 

 



8) Komunikace: 
Existují mailové konference, jak při ORJ tak při KRJ.  
Doporučení: Měli by být zahrnutí – vůdci středisek, hospodáři. 
Myšlenka do budoucna: Pomocí skautisu – při „zakliknutí“ vůdců oddílu se to rozešle všem aktuálně vedeným 
vůdcům oddílů. 
Oddílovým vůdcům posílat pouze informace o akcích. Úkol – vytvořit novou mailovou konferenci - Jezevec 
 

9) Administrativní termíny:  
Do 30. listopadu odeslat vyúčtování dotací.  
Podrobnosti v dotační vyhlášce. Nejlépe poslat Lídě Palánové v mailu na zkontrolování. Neváhejte se eventuálně 
ozvat, rád vysvětlím, poradím co s tím.  
Další je pak až registrace 2016. 
 

10) Registrace 2016 
Jak bylo dohodnuto minule. ORJ nebude navyšovat odvod na ORJ za člena při registraci 2016.  
S časopisem je celkový odvod středisek na ORJ 290,-Kč. Bez časopisu 250,- Kč 
Kompletní rozpad v článku na webu – díky Jezevcovi. 
Termín odvodu středisek do ORJ do 31.1.2016. Poplatek za STS je jako vždy 250Kč. 
 

11) Stoupa navrhuje zřídit skupinu pro lanové aktivity. Střediska by měla mít vyškolené lidi, kteří se tomu budou 
věnovat – 2 až 3 roveři. Poslat je na kurz. Přispět jim na kurz. I když jsme pojištění, tak se v případě úrazu 
prověřují papíry…. Na speciálních kurzech se učí jak danou aktivitu zvládat na profesionální úrovni. Dokud se nic 
neděje, tak je vše v pořádku. Návrh vytvořit dlouhodobý fond v rámci okresu na akce typu podpora lanových 
aktivit. Výše nádstavby dotace na tyto účely bývá ve výši cca 20.000Kč. 
Lanové kurzy probíhají 3krát za rok, pořádá univerzita Palackého, cca 3.000Kč/kurz/osoba. Kurzy bývají cca pro 
20lidí. Pro rok 2016 můžeme dát přednost lanům. Další roky např. vodu, horolezení atp. Je třeba mít ve 
střediscích pestré zastoupení „specialistů“. Na domluvení lanových aktivit je ochotný pracovat Stoupa. 
 

12) Grantový program Volný čas 2016 podala Luka nad Jihlavou, MorBud. 
Bývají tam jednorázové akce, tábory, klubovny. 
Stoupa navrhuje sejít se některými členy z jednotlivých středisek a pobavit se o tom, jak psát dotační projekty. 
Může se setkání udělat v MorBudu. Granty na tábory se budou pravděpodobně vypisovat na jaře 2016. Granty 
na klubovny se budou pravděpodobně vypisovat v roce 2017. 
 

13) MorBud zve na kavárnu, sbírka na holčičku, která potřebuje polohovací křeslo – je potřeba cca 50 000Kč. Termín 
těsně před Vánocemi. Jezevec dá plakát na web ORJ. Bude letos i koncert + bleší trh. Peníze s sebou!  
 

14) Luka pořádají živý betlém. Aktivní i pasivní skauti. 4.neděle adventní. Každý rok trošičku jinačí. Hodinové divadlo. 
V Lukách v kostele. Letos minimálně čtvrtý ročník. 
 

15) VelMez benefiční koncert na jaře. 
 

16) Příští ORJ:  
15. 1. 2016 Třebíč (Hálkova) 
18. 3. 2016 MorBud,  
13. 5. 2016 Luka nad Jihlavou 
Vždy v 19 hodin.  

 
Vypracoval: Petr Jeep Kejda 
Schválil: Petr Šéfa Marek 


