
Zápis okresní rady 10. 3. 2023 v Budišově 

Přítomni: Sisel – Budišov, Irži – Budišov, Mikro - ORJ, Polda – ORJ, Prachy – Velké Meziříčí, Pávlik - 

Jemnice, Pardál – Moravské Budějovice 

1. Registrace 2023 

Velká pochvala všem střediskům, všechno jsme díky vaší včasné práci zvládli poslat ještě před 

stanoveným termínem. Okres má nově 1168 členů. 

2. Okresní roverská víkendovka 

Proběhla 10. – 12. 2. v Třebíči. Účastnilo se nakonec 15 roverů ze čtyř různých středisek (Srdíčko, 

Jemnice, Moravské Budějovice, Luka nad Jihlavou). Program byl postaven jako komplexní, obsahoval 

týmový tvořivý úkol, sportování, strategickou hru po městě, noční hru, diskuzi s odborným hostem i 

myšlenkový program. Dle zpětné vazby by chtěli dostat víc informací a dřív než měsíc před akcí 

(termín byl stanoven v září na ORJ, měsíc před akcí šly do středisek informace o přihlašování + 

zopakovaný termín a místo, týden před akcí přišly všem přihlášeným informace s časem zahájení a 

ukončení, přesným místem, účastnickým poplatkem a co je třeba mít s sebou).  

Roveři se ptali na další společnou akci. Jako termín případné další okresní roverské víkendovky byl 

stanoven víkend 24. – 26. 11. 2023. 

3. Informace z KRJ (zápis z KRJ rozeslán 21.3.) 

12. – 13. 5. Bude krajské setkání vedoucích středisek 

10. – 12. 11. Bude přehlídka družinovek (setkání rádců a podrádců). Více informací získáte na setkání 

středisek v Polné (12. -13. května 2023)  

4. Svojsíkův závod 2023 

22. dubna v Budišově, přihlášeno 22 hlídek, další 3 ještě nejsou přihlášené a mají zájem, dohromady 

tedy asi 25 – 26 hlídek. 

Je potřeba pomoci s personálním obsazením stanovišť, ideálně s každou hlídkou poslat jednoho 

vedoucího, který bude pomáhat jako rozhodčí na stanovišti. Viz Sislův mail:  

Nazdar všem, 

 

malinko mne zdržely zdravotní komplikace, nicméně finišujeme s přípravou Svojsíkáče… 

Pro připomenutí, závod se koná v sobotu 22.4.2023 v Budišově. Zítra pošlu družinám propozice a 

úkoly, které musí připravit dopředu… 

Ohledně zajištění závodu bych rád poprosil o pomoc na stanovištích…. Podmínkou účasti hlídky je 

dodání alespoň jednoho člověka na stanoviště, nicméně pokud by se našli další dobrovolníci, byl bych 

moc rád… a dost by nám to pomohlo… 25 hlídek na naše středisko je fakt dost… 

Potřebujeme obsadit stanoviště obecně a pak mám dvě cílené prosby…. 

ZDRAVOVĚDA… potřeboval bych obsadit stanoviště zdravověda, ideálně dvě osoby…. Vše 

nachystáme, případně můžeme prokonzultovat s případnými rozhodčími…. 



ROSTLINY A KYTIČKY… budeme opět potřebovat jednu až dvě osoby, které poznají běžné kytičky a 

rostliny…. 

Prosím o sdílení mezi všechny oddíly a akční členy vašich středisek…. 

Prosím, abyste se případně hlásili na můj email, at mám přehled, jak na tom jsme,  zejména na ta dvě 

stanoviště Zdravověda a Příroda….. 

Pro hladký průběh závodu by bylo dobré, kdyby se rozhodčí sešli dříve, nejpozději v 8:00. Ale i ten, kdo 

přijede s hlídkami autobusem, je vítán a velmi pomůže. My budeme na místě závodu nocovat už od 

pátku, takže se můžete přidat už v pátek…. 

Díky za sdílení informací a díky za pomoc 

Sisel 

 

Sisel pošle údaje k závodu, jejich součástí bude i úkol před závodem. Prosíme i o informaci k 

parkování autobusů. 

5. Indiánské léto 2023 

Letos pořádá Srdíčko. Do konce května prosíme o potvrzení termínu (jestli 7. 10.?). 

 

Úkoly:  

- Sisel – mail ke Svojsíkově závodu a info k parkování autobusů 

- Srdíčko (Spacák) – pošle informaci, kdy bude Indiánské léto 

 

Příště se potkáme v pátek 15. 9. v 18 hodin, místo upřesníme (Třebíč nebo VM) 

Zapsal Polda, zkontrolovala Mikro 

 


