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V

ČEM JE

„SVOJSÍKÁČ“

SPECIFICKÝ?

Svojsíkův závod je akcí, při které se netestují schopnosti jednotlivců,
ale družiny jako celku. Proto je nejdůležitější zaměření se na výcvik
družiny jako celku, na spolupráci a schopnost řečení základních
skautských úkonů ve skupinovém duchu. Jelikož je velké množství
způsobů, jakým může závod probíhat, není možné stanovit jeden
univerzální postup pro přípravu, nicméně před každým závodem jsou
vydány propozice, ve kterých nalezneme základní instrukce a
přibližnou náplň úkolů, ve kterých lze družinu zdokonalit. Svojsíkův
závod je událost, při které reprezentujeme náš oddíl, proto je potřeba
vybrat ty nejlepší.

Co určitě zopakovat a na co se vybavit
•
•
•
•
•
•

Běh – vhodné oblečení a zejména obuv pro běh
Orientace v mapě
Uzlování
První pomoc
Historie skautingu
Táboření/skautská praxe (ideálně kniha V. Fanedrlíka)

Co dát do pořádku
•
•

NA
•
•

NA

družinový/oddílový pokřik – v případě úspěchu se bude hodit
skautské kroje

CO NEZAPOMENOUT
Tábornické potřeby; závod je obvykle vícedenní akce, proto se
domluvit kdo vezme stany a vařiče
Zajištění dostatečného množství jídla a pití

CO NESMÍŠ ZAPOMENOUT JAKO RÁDCE

Během přípravy na závod je sice primární příprava na samotnou akci,
ale nezapomeň, že schůzka musí skauty také bavit, proto nácviku
nevěnuj 100% času, ale dej prostor i pro oddechové hry a aktivity.
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