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Milí čtenáři,
brožurka, kterou držíte v rukou, pojednává o podstatném rozměru skautského života
- snaží se ukázat a odtajnit dalekosáhlé možnosti českých skautů a skautek ve světovém skautském hnutí. Tato knížka chce názorně ukázat, že na světě není pouze
necelých 50.000 junáků, ale ve skutečnosti bezmála 40 milionů našich bratrů a sester.
Vždyť skutečnost, že „nejsme sami“, že skautský program a skautská myšlenka je přítomna ve všech demokratických zemích světa, je přece ohromnou výzvou a skvělou
příležitostí také pro nás. Překročit horizont naší kotliny je tak jednoduché… Vydejme
se společně na daleké i blízké skautské stezky.
Se zahraničním odborem je snadné naplňovat základní skautskou myšlenku a překonávat sám sebe: strávit několik týdnů či měsíců jako dobrovolník na nějaké skautské
základně, sám, odkázaný jen na svou schopnost domluvit se cizím jazykem nebo prostě „rukama nohama“, natočit ﬁlm a ukázat ho skautům a skautkám po celé Evropě,
zažít Silvestr na thajské pláži s desetitisíci skauty a skautkami z celého světa, pozvat
na svůj tábor zahraniční skauty a ukázat jim naše způsoby táboření, probudit se ve
švédských lesích, švýcarských Alpách nebo na řeckém ostrově společně s ostatními
skauty a poobědvat jejich národní masové kuličky, lahodné fondue nebo tzatziky, během nezapomenutelných zážitků si vytvořit skutečná přátelství na celý život…
V prvních dvou kapitolách této příručky naleznete jednoduchý a snad přehledný popis
možností, které před vámi leží, chcete-li vyjet „skautsky“ do zahraničí (kapitola 1)
nebo chcete-li prozkoumávat tento nezastupitelný rozměr skautské výchovy z tepla
domova vaší klubovny (kapitola 2). V další části se pak snažíme zbořit dávný mýtus o ﬁnanční náročnosti veškerých zahraničních aktivit a nabídnout vám možnosti,
kterak využívat snadno i obtížněji dostupných zdrojů (kapitola 3). Následuje jakási
„vizitka“ Zahraničního odboru Junáka, našich současných aktivit a nezbytná nabídka veškerého servisu, který zahraniční odbor momentálně poskytuje členům Junáka
(kapitola 4). Pro snadnější zorientování v mírně složitém systému zahraničních organizací, kterých je Junák členem, zde naleznete také pokus o jakousi souhrnnou „teorii
zahraničního skautingu“ (kapitola 5). Snad vám budou k užitku také dvě závěrečné
části čistě praktického rázu: soupis důležitých, potřebných či „pouze“ zajímavých
internetových odkazů, včetně odkazů na weby evropských skautských organizací (kapitola 6), a kontaktní informace zahraničního odboru Junáka.
Informace obsažené v této příručce naleznete v obdobné podobě také na internetových stránkách Zahraničního odboru Junáka (www.skaut.cz/mezinarodni), kde se
navíc pravidelně obměňují aktuální nabídky - výzvy ke spolupráci se zahraničními
oddíly, možnosti skautských, ale i neskautských (např. jazykových) seminářů a pracovních setkání apod. Navíc je příručce přiložen i CD-ROM s dalšími informacemi.
Nechť tato příručka slouží vám všem, kteří chcete obohatit svůj celoroční program
o nové zážitky a zkušenosti, ale i vám všem, kteří se chcete o možnostech mezinárodního skautování dozvědět pro svůj osobní rozvoj.
Zahraniční odbor Junáka
international@junak.cz
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1. Jedeme ven!
1. 1. S oddílem / střediskem / kmenem…
Rozhodnutí
Na začátku našich společných dobrodružství stojí rozhodnutí, odvaha, odhodlání
– a jistě nutná síla přesvědčit, strhnout, nadchnout ostatní.
Začínáme volbou cílové země: kam se pojede? Nelze vždy volit jen podle zájmu
všech členů kmene nebo oddílu. Dobré je při výběru zohlednit typ expedice (od vysokohorské turistiky až po drobné výlety po kulturních památkách), ﬁnanční dostupnost, dopravní spojení, přírodní a kulturní atraktivitu, „civilizovanost“ nebo naopak
„necivilizovanost“ země.
Obecně je ale mnohem důležitější „s kým“ se na cestu vydáváte, než to „kam přesně“
ta cesta vede.
Je dobré se rozhodnout, zda-li se chcete nebo nechcete setkat s místním obyvatelstvem a skauty či skautkami především. Pokud k mezinárodní skautské interakci dojde, je možné získat na ni i dotační prostředky. V případě nezávazných zahraničních
expedic (turistika, byť skautská) je naděje na získání dotace mnohem nižší.
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Kontaktování
Kontakt s cizími skauty můžeme pochopitelně jedině doporučit: pohyb a orientaci
v zemi setkání v drtivé většině případů s příjemnými bratry a sestrami velice usnadňuje. Rozvíjí se tak mezinárodní skautská spolupráce – získáte zajímavé zkušenosti,
pohled na skauting možná z poměrně jiné perspektivy, v neposlední řadě pak kamarádství či přátelství mnohdy na celý život.
Vzhledem k tomu, že získání kontaktu může někdy probíhat poměrně pomalu a zdlouhavě (záleží na národní skautské organizaci a její schopnosti pružně reagovat), je dobré mít v záloze připraveno ještě druhou alternativu vaší expedice: kontaktovat jinou
skautskou asociaci či vyrazit do jiné cílové země (např. sousedícího státu). Pokud
plánujete letní prázdninovou expedici, první kontakt by měl nejlépe proběhnout už na
podzim předchozího roku.
Pokud si přejete kontaktovat skauty či skautky v zemi, kam přijíždíte (třeba jen na
část svého programu), a žádné předešlé osobní vazby ještě nemáte, napište zahraničnímu odboru, který se vám pokusí oﬁciální cestou kontakty zprostředkovat. V žádném
případě nepište na ústředí národních skautských organizací sami (!!!) – v mezinárodní
komunikaci je vyžadována určitá oﬁcialita a obejitím zahraničního odboru se, bohužel, nic neurychlí. Zahraniční skautské asociace si u nás stejně zpětně ověřují např.
zda-li jste skutečně členy Junáka apod.

Ubytování
Příslušnost ke skautskému hnutí vám může pomoci i v případě, že sháníte ubytování.
V Evropě existuje poměrně rozsáhlá síť skautských základen a center, které nabízejí ubytování i zahraničním skautům. Podrobněji se o nich dočtete v kapitole 1.3 této
brožury. Jen v Česku se k této možnosti přihlásilo na 80 různých základen, jejichž
seznam nabízíme zahraničním skautům na našich webových stránkách.
Mimo to jsou všude ve světě, stejně jako u nás, téměř v každém městě nějaké skautské
klubovny. Pokud se nám podaří kontaktovat vás se skauty v určitém městě, nebývá
zásadní problém požádat je o využití jejich klubovny k přespání. I to může být zajímavá zkušenost – uvidíte různé klubovny, podobné i velmi vzdálené těm vašim.
V některých evropských zemích je možné stanovat ve volné přírodě (např. Norsko,
Švédsko), v jiných zemích je naopak volné táboření striktně zakázáno (např. Dánsko
a Německo) a tvrdě sankcionováno. Rozhodně doporučujeme pátrat po místních tábornických předpisech a nařízeních, abyste se nevědomky nedostali mimo zákon.

Doprava
Při plánování mezinárodního projektu – tábora, expedice či setkání – může být doprava jednou z nejvýznamnějších položek Vašeho rozpočtu. Při cestování do zahraničí
existuje mnoho odlišností od přeprav vnitrostátních – třeba na tábor na Šumavě. Protože většina z nás do zahraničí necestuje tak pravidelně – natož třeba s oddílem nebo
kmenem – je třeba naplánování dopravy na mezinárodní akci nepodcenit! Když Vám
v severním Švédsku praskne výfuk nebo v rumunském Banátu nepojede vlak, je to
určitě komplikovanější situace, než pokud by se to stalo na Vysočině…
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Existuje mnoho možností, jak do zahraničí cestovat. Vždy je potřeba způsob dopravy vhodně zvolit podle počtu účastníků, jejich věku či charakteru mezinárodní akce.
Obecně je možné cestovat buď vlastním dopravním prostředkem nebo pravidelnou
linkovou dopravou.
Vlastní dopravní prostředek
Pokud máte pro cestu vlastní dopravní prostředek, nejste omezováni jízdními řády,
přepravními podmínkami dopravců o velikosti a počtu zavazadel či jejich storno poplatky a máte možnost snadněji navštívit místa, která Vás zajímají. Cestovat můžete
autem, mikrobusem nebo vlastním autobusem.
Osobní automobil nebo mikrobus – pokud nemáte vlastní – si můžete půjčit v některé
autopůjčovně, kterých je na trhu dostatek a není problém je najít na internetu. Většina
lidí vlastní řidičské oprávnění skupiny B, mohou tedy řídit motorová vozidla v hmotnostní kategorii do 3,5 tuny a maximálně 8 cestujícími mimo řidiče. Na internetu je
možné nalézt mnoho informací o cestování autem do zahraničí a o podmínkách řízení motorových vozidel v jednotlivých zemích (např. na www.uamk.cz/). Je dobré se
dopředu informovat o rychlostních limitech a jiných ustanoveních platných v zemi,
do které cestujete. Pokuty na západ od našich hranic jsou nesrovnatelně vyšší a policie neoblomnější. Musíte také očekávat odlišné chování na silnicích v cizích zemích.
Minibusy je možné si půjčit pouze v některých autopůjčovnách a pro letní termíny je
většinou nutné provést rezervaci a zaplatit zálohu už dlouho dopředu. Podmínky se
v jednotlivých autopůjčovnách liší, běžně je vyžadován věk řidiče 21 let.
Dlouhou cestu do zahraničí je dobré důkladně naplánovat a připravit se na ni. Mimo
atlasů můžete v dnešní době využívat plánovače tras nebo navigační systém GPS. Je
třeba důsledně dodržovat bezpečnostní přestávky řidičů – profesionální řidiči musí
mít každých 4,5 h pauzu nejméně 45 minut a denní doba řízení nesmí přesáhnout 10
hodin. Překračování těchto – dlouhodobě ověřených – limitů je hazardem se zdravím
a životy! Nezapomeňte ani na povinnou výbavu a také na mezinárodní havarijní pojištění s asistenčními službami.
Na zahraniční cestu si samozřejmě můžete objednat i autobus. Kalkulaci nákladů
Vám rád vytvoří dopravce, takže dopředu budete víceméně přesně vědět, na kolik vás
cesta vyjde. Pro delší cesty je potřeba dvou řidičů (více peněz) a pokud autobus někde
delší dobu stojí, musíte platit poplatky za čekání jak autobusu, tak i řidiče (řidičů).
U bližších destinací je možné poslat autobus zpět do Česka, aby pro vás po skončení
projektu přijel zpět. Dopravců je na trhu mnoho, proto se vždy zkuste obrátit na více
ﬁrem, abyste nalezli toho nejlepšího.
Veřejná doprava
Při použití veřejné dopravy odpadají starosti se zajištěním povinné výbavy, pojištění
a také vysilujícího řízení. Cestujete podle předem daného jízdního řádu a po zakoupení jízdenky či letenky se už o více nemusíte starat.
Autobusy bývají většinou nejlevnější. Do zahraničí je vedeno mnoho pravidelných
linek mnoha dopravů. Jízdenky se dají koupit na internetu, v cestovních kancelářích
nebo v předprodejích systému AMS (http://www.svt.cz/amsbus/) většinou na autobusových nádražích. Přehled mezinárodních linek je možné nalézt na internetu na
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www.busportal.cz nebo www.portal.idos.cz. Kvalita služeb jednotlivých dopravců je
různá, různé jsou i tarifní podmínky. Někteří dopravci dávají slevy na předčasný nákup jízdenek, jiné zlevňují těsně před odjezdem. Vzhledem k rostoucí konkurenci se
na mnoha linkách setkáte s moderním autobusovým parkem a i kvalita nabízených
služeb neustále roste.
Železniční doprava je při cestách do zahraničí vesměs dražší než osobní. V západní
Evropě je kvalita služeb samozřejmě mnohem vyšší než u nás, v mnoha zemích se
objevují soukromí dopravci konkurující národním železničním správám. Obyčejné
jízdné bývá do zahraničí velice nákladné, proto je vhodné využít některou z možných
slev. Nejznámějšími jsou Euro Domino a Inter Rail, které umožňují v daném období
neomezené cestování po železnici v dané zemi. Informace o cestování po železnici je
možné najít na stránkách Českých drah.
Letecká doprava zážívá v poslední době boom. Výrazný růst počtu přepravených
osob je dán především rozvojem nízkonákladových dopravců. Určitě jste o nich už
slyšeli – třeba, že letenku do Londýna koupíte za méně než dáte za taxi z letiště…
Tyto společnosti provozují po celé Evropě veliké množství spojů a několik let létají
i do České republiky. Letenky je možné koupit vesměs pouze na internenetu, pokud
koupíte letenku s dostatečným předstihem, můžete letět opravdu velice levně.
Na palubě ovšem není poskytován prakticky žádný servis, změny letenek nejsou
možné – a nebo velmi draho a některá letiště bývají velice daleko od měst. V Evropě v současnosti působí kolem 60 nízkonákladových dopravců – nejznámější jsou
Easy Jet (http://www.easyjet.com/) a Ryanair (http://ryanair.com/) létající i do Česka.
V Česku působí společnost Smart Wings (http://www.smartwings.net/) a z Bratislavy do celé Evropy létá společnost Sky Europe (http://www.skyeurope.com/) s velice
nízkými cenami.
Nevýhodou letecké dopravy může být hmotnostní limit na zavazadla (15 nebo 20 kg),
jehož překročení vás přijde dost draho.

Získávání ﬁnančních prostředků
Na rozvíjení mezinárodní spolupráce a zahraničních kontaktů přispívá několik institucí, především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česká národní
agentura Mládež. Více se o těchto možnostech ﬁnancování mezinárodních aktivit (nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku) dozvíte v kapitole 3.

Program
Program by měl rozhodně vycházet z přání a požadavků účastníků. Kromě putování
přírodou a prozkoumávání odlišné kultury a historických památek lze doporučit následující skautské speciality:
• Návštěva mezinárodní či větší národní akce (národní jamboree apod.) Některým
oddílům se osvědčilo strávit týden či pár dní na takové akci a před tím nebo potom
na vlastním soukromém putování po cizí zemi.
• Společný tábor s místními skauty. Ten je potřeba dobře a v dostatečném předstihu důkladně připravit a naplánovat. I přes složitější komunikaci se zahraničními
vedoucími a mnoho nečekaných komplikací se všechna naložená energie určitě
vyplatí!
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•
•

Návštěva mezinárodní skautské základny nebo světového skautského centra (viz
dále). Mnohé z nich nabízí kromě neformálních setkání také doplňkový a velice
zajímavý program (outdoorové aktivity, sportovní vyžití apod.).
Návštěva skautského obchodu, skautského muzea, historického skautsky-slavného místa, ústředí národní skautské organizace apod.

Reprezentace Junáka a ČR
Ať už pojedete jako skauti kamkoli, všude budete reprezentovat svou zemi a také Junáka. Zde přinášíme několik málo tipů, kterak v zahraničí český skauting představit:
• Anglický leták o Junáku je v menším množství zdarma k dispozici všem výpravám do zahraničí, větší počty lze objednat za drobnou úhradu. Na formátu A3
poskytuje základní informace o Junáku, jeho aktivitách a historii, připomíná významné české památky a slavné české osobnosti. Najdete tu recept na bramboráky,
zjednodušenou mapu ČR s třemi vyznačenými největšími základnami a pochopitelně nesmí chybět oblíbený komiks o vzniku podsadového stanu, české skautské
specialitě.
• Nezapomeňte před odjezdem nakoupit nějaké české skautské nášivky a šátky navíc. Možná vám bude líto při loučení vyměňovat své, které máte už mnoho let,
a nebo prostě budete chtít obdarovat všechny své nové přátele. Nezapomeňte vzít
s sebou českou vlajku, popřípadě vlajku vašeho střediska, okresu, Junáka.
• Speciální expediční trička s nějakým logem společného tábora se u nás dají pořídit poměrně levně. Nechte si je udělat i pro sponzory a přátele, určitě je potěšíte
a nadchnete pro to, aby šli do akce příště s vámi.
• Malé dárky z vaší obce, okolí či kraje lze získat třeba na obecních úřadech. Určitě
vám vyjdou vstříc, zvláště, pokud se zkontaktujete a budete pořádat společnou
akci v partnerském městě či regionu (viz kap. 3)
• Česká kuchyně nejsou jen knedlíky nebo bramboráky. Připravte si ingredience už
doma, zahraniční kamarády určitě mile překvapíte! Stejně jako překvapíte (u nás
běžnými) tábornickými dovednostmi jako jsou lasování, zapalování ohně třením
dřev apod. nebo lidovými kroji a tanci.

Po návratu
Pokud jste získali na svou zahraniční akci dotaci prostřednictvím ústředí Junáka, je
vaší povinností napsat po návratu společně s vyúčtováním „písemnou zprávu o průběhu a vyhodnocení akce“. V každém případě budeme rádi, když se o vašich zkušenostech dozvíme a budeme moci vaše dobré i špatné zážitky zveřejnit.
Existuje však celá řada dalších možností, co po návratu s nabytými zážitky a zkušenostmi podniknout:
• Zorganizovat pro účastníky společné setkání a vzpomínání, zkuste s nadšenými
účastníky rovnou začít plánovat expedici na příští rok!
• Uspořádat promítání fotek či ﬁlmu z akce společně s komentářem a ochutnávkou
přivezených potravin či tamních pokrmů. Setkání lze koncipovat speciálně pro
rodiče, pro veřejnost nebo například pro sponzory, kteří na vaši výpravu přispěli.
Zajímavou aktivitou bude jistě i společná příprava takové prezentace (stříhání ﬁlmů, vaření jídel, tvorba plakátů a koláží atd.)
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•
•
•

Ve své klubovně nebo v okolí (v knihovně, čajovně, foyer kina apod.) uspořádejte
výstavu povedených fotek z akce. Doplňte vhodným komentářem, který osloví
i neskauty. Možná bude taková výstava vhodným startem vaší náborové akce!
Nezapomeňte získat zpětnou vazbu od účastníků – ze všeho se snažte vzít si ponaučení a příští výpravu udělat ještě lepší.
Udržujte získané kontakty, zkuste naplánovat na příští rok pobyt vašich nových
zahraničních přátel zase tady v Česku.

Je dobré vědět
Tato příručka si sice neklade za cíl naučit skautské vedoucí plánovat, přesto bychom
vám rádi připomněli několik drobností, na které se nevyplácí zapomínat:
• Plánujte v dostatečném předstihu. Základny či klubovny mohou být obsazené
na měsíce dopředu, ani kontakt elektronickou poštou není vždy z nejrychlejších
a nejspolehlivějších.
• Zkontrolujte si pasy, zajistěte si víza a nutná očkování (pokud jsou potřeba).
• Snažte se získat co možná nejvíce informací o zemi, kam jedete. Překvapit vás
může cokoli: rozdílná zásuvka na elektřinu, jiné rychlostní limity, nezvyklá kulturní tabu, hejna nepříjemných komárů, vysoké ceny potravin atp. Zjišťování
zajímavostí může být zajímavou náplní mnoha vašich společných schůzek před
odjezdem.
• Zjistěte si předem kulturní odlišnosti navštěvované země, především termíny státních svátků a prázdnin – není zrovna potěšující, když se ocitnete bez jídla v den,
kdy mají všechny obchody v okolí „nečekaně“ zavřeno.
Skauti z Wolfsburgu
„Po téměř půl roce plánů a příprav se 26 skautů a skautek konečně dočkalo a vyrazilo
za německými skauty do jejich vlasti. Tato výměnná akce byla naplánována na 8 dní
a byla rozdělena na dvě části. První čtyři dny jsme byli ubytováni ve Wolfsburgu, na
tamní základně skautek a skautů. A zbytek pobytu se odehrával přímo na tábořišti
Pﬁngslager (Svatodušní tábor), na místě mezinárodního setkání.
Hned druhý den ráno jsme se všichni dali do „gala“, neboť nás čekala audience u pana
starosty Wolfsburgu. Tato audience předčila naše očekávání. Přijetí, kterého se nám
dostalo, se dalo přirovnat k přijetí u velkého státníka…V dalších dnech jsme navštívili řadu památek v okolí měst včetně světoznámé automobilky Volkswagen.
Bez váhání nasedáme spolu s řidičem do autobusu a vyrážíme zachránit skautky
a skauty z města Schostens na vlakové nádraží. Tento šlechetný čin je po zásluze řádně odměněn a my dostáváme německé šátky a také basu chmelového nápoje pro pana
řidiče.
Matuškovi Slavíci z Madridu se stali vedle táborové hymny „Wir sind Europa“ velkým hitem tohoto setkání. V den odjezdu jsme byli dokonce požádáni, abychom je
ještě jednou zazpívali před více než 1200 účastníky.“
Lachtan, Teplice
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Do Švýcarska
„Dříve jsme jezdívali s naším střediskem každý rok na tábory do Švýcarska. Jinak se
konal i běžný český tábor. Ve Švýcarsku jsme nebyli mezi skauty, ale u podobné organizace, co se stará o děti. Byli jsme rozděleni po jednotlivcích až trojicích do místních
rodin. S jejich dětmi jsme jeli na dvoutýdenní tábor, a pak jsme u nich strávili ještě několik dní. Byla to opravdu zajímavá zkušenost. Jezdila jsem tam skoro vždycky, když to
šlo. Díky tomu jsem se naučila cizí jazyk – němčinu, a možná i trochu pochopila místní
dialekt. Poznali jsme i místní zem a trochu jak to tam chodí. Tábory byly převážně v horách a všechny rodiny žily v Basileji, která leží u hranic s Německem a Francií.
Zkušenost to byla určitě výborná a odvezli jsme si odtamtud spoustu zážitků. Zamilovala jsem si místní hory. Bohužel naše spolupráce již ustala. Jezdila jsem od malé
světlušky a opravdu se není čeho bát, i když jsme byli tak malí. Většinou to byli milí
lidé. I když nutno přiznat, že někteří Švýcaři už nemají cizince moc rádi, protože
v celém Švýcarsku je hodně přistěhovalců, i od nás.
Nejraději vzpomínám na putování po horách. Hráli jsme třídenní hru, kdy jsme putovali celou dobu po menších skupinkách na různá místa, kde jsme měli získat indicie
pro pokračování naší cesty. Chodili jsme i v noci, bez ohledu na věk. Každá skupinka
měla své místo na přespání. My jsme spali v bunkru. Tam jsme si i vařili. Nakonec
jsme doputovali k pokladu a pak honem domů do tábora.“
Bodlinka, Most

1. 2. Světová skautská centra WOSM a WAGGGS
Junák je členem několika mezinárodních organizací (viz kapitolu 5), z nichž ty největší WOSM a WAGGGS nabízí k ubytování, k uspořádání vašich akcí i k využití
dalšího zajímavého celoročního programu svá Světová skautská centra. Dvě z nich
se nachází nedaleko sebe ve švýcarských Alpách a další poměrně blízká základna je
v Anglii. Při návštěvě Mexika nebo Indie lze navštívit také ostatní pro nás poměrně
exotická centra.
Centra navíc přijímají mezinárodní dobrovolnický personál z řad skautů a skautek
starších 18 let na kratší (prázdninovou) i delší (cca pololetní) pracovní dobu. Ideální
způsob jak si zlepšit svou angličtinu, získat pracovní zkušenost v zahraničí a mnoho
přátelských vazeb do celého světa, co říkáte?

Kanderstag (Švýcarsko)
Už jste někdy snili o procházce po ledovci, o výuce v lyžování nebo o hraní spousty
her se skautkami a skauty z celého světa?
Kandersteg leží v srdci švýcarských Alp, asi 65 km od Bernu. V roce 1906 bylo rozhodnuto, že z Kanderstegu bude pod horami prokopán železeniční tunel. Pracovat
sem přišly stovky lidí a pro některé z nich byla postavena chata na konci údolí, která
po dokončení tunelu v roce 1913 zůstala opuštěna. Chaty si všiml tehdejší náčelník
švýcarských skautů a navrhl lordu Baden-Powellovi, že by mohla být skvělým „mezinárodním domovem skautů“, takže v roce 1923 byla chata zakoupena pro světové
skautské hnutí.
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Nyní se středisko rozkládá na 17 hektarech a kromě původní chaty zahrnuje i dvě tábořiště a věž, takže celá kapacita ubytovaných může dosáhnout až 1400 skautů a skautek najednou. Protože v průběhu roku Kandersteg navštíví kolem 9000 mladých lidí
z více než 25 různých zemí světa, říká se centru „stálé mini-jamboree“. Proběhly tu již
tři roverské Mooty (poslední v roce 1992, viz dále) a mezinárodní tábor Kristal ´79,
který byl jedním z náhradních táborů po zrušeném Jamboree.
Na rok 2007 zde plánují uspořádat KanderJam 2007 (www.kanderjam.kisc.ch/en/)
– speciální tábor u příležitosti oslav sta let od založení světového skautingu.
V mezinárodním dobrovolném týmu Kanderstegu už pracovalo několik českých skautů. Na internetových stránkách se lze dozvědět více o aktuálně nabízených placených
i dobrovolnických pracovních místech a také stáhnout potřebné přihlášky a formuláře, které by měli potvrdit zahraniční zpravodajové. Navíc tam mají senzační webcameru, na které uvidíte aktuální stav sněhové pokrývky nebo kvetoucích bylin před
chatou Kandersteg.
adresa: KISC, CH 3718 Kandersteg, Switzerland
e-mail: reception@kandersteg.scout.org; web: www.kisc.ch

Our Chalet (Švýcarsko)
Historie Our Chalet („Naše chata“) sahá až do roku 1929, kdy se Světový výbor na
schůzce v Nizozemí dohodl o výstavbě světového centra. V roce 1930 bylo toto nádherné místo vytipováno a za dva roky již celá chata stála. Vznik Our Chalet je spojován se jménem mecenášky paní Helen Storrow, která pro skautky ﬁnancovala nejen
stavbu, ale i provoz chaty první čtyři roky, a která chatu 31. července 1932 společně
se světovou náčelní Olave-Baden Powellovou otevírala.
Nachází se v sousedním údolí vedle Kanderstegu, v nadmořsné výšce 1350 m n. m.
nedaleko nádherné alpské vesničky Adelboden, v samotném srdci překrásné krajiny
Bernské vysočiny. Dostupné jsou lyžařské vleky, možnost dalších outdoorových aktivit a hlavně úchvatná alpská panoramata. Za rok se tu vystřídá na 4000 návštěvníků.
Pokud máte zrovna cestu kolem, můžete chatu navštívit jen jako „day visitors“, projít
si s průvodcem historická místa chaty a celou ji prozkoumat.
Pochopitelně i zde přijímají dobrovolníky a dobrovolnice z řad skautů a skautek celého světa starší 18 let na zhruba tříměsíční pracovní pobyty. Bližší informace o termínech, podmínkách přijetí, uzávěrkách přihlášek a aktuálních nabídkách programů
naleznete na internetových stránkách.
adresa: Our Chalet, CH 3715 Adelboden, Switzerland
e-mail: info@ourchalet.ch; web: www.ourchalet.ch

Pax Lodge (Anglie)
Další světové centrum skautek bylo otevřeno v roce 1939 v Londýně. Tehdy ještě
jako centrum „Our Arch“ (Náš oblouk) – židovský i křesťanský symbol míru, sdílení společného. Po válce se centrum stěhovalo, později bylo ještě přejmenováno na
Olave House a později spojeno se Světovým ústředím skautek. Jako Pax Lodge bylo
otevřeno v létě roku 1990. Pax Lodge („Chata míru“) se nachází v severním Londýně
a mimo ubytování skautek a skautů z celého světa tu probíhají nejrůznější vzdělávací aktivity (mezinárodní lesní školy, tréninkové kurzy, setkávání přátel Pax Lodge
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a podobně) a semináře k rozvoji celosvětového míru. Základna je skvělým výchozím
bodem pro prozkoumávání krás Londýna.
Zatím se nikdo z Čech nestal dobrovolným „house-assistant“. Proč nebýt první? Pokud vám je 18 - 25 let, nevadí vám dobrovolná práce, umíte anglicky a můžete zde
pracovat 3 - 5 měsíců, můžete to zkusit! Bližší informace (např. popis práce) společně
s přihláškou naleznete na webové stránce Pax Lodge.
adresa: Pax Lodge, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London, NW3 5PQ, UK
e-mail: staff@paxlodge.org; web: www.paxlodge.org

Sangam (Indie)
Světové centrum Asijsko-paciﬁckého regionu „Sangam“ se nachází na břehu řeky
Mula 190 km od Mumbaje (dříve Bombaj) v indickém státě Maharaštra. Slovo „sangam“ pochází ze sanskrtu a znamená „sejít se spolu“ a centrum se svému názvu snaží
dostát. Pořádá se tu množství seminářů, setkání, konferencí atd.
Od počátečního nápadu toto centrum zřídit do jeho slavnostního otevření dne 16. října
1966 lady Baden-Powellovou uběhlo 10 let. Centrum nabízí rozličné aktivity, které návštěvníkům ukazují indickou kulturu – v dílnách zde nabízí tvorbu pravých indických
rukodělných činností, tajuplné Rangoli, Mehendi, ale třeba i v Česku dobře známou
Hennu. Můžete se tu naučit oblékat sárí, zahrát si indické hry nebo uvařit indická jídla.
adresa: Sangam, Alandi Road, Yerawada, Pune 411 006, India
e-mail: info@sangamworldcentre.org; web: www.sangamworldcentre.org

Our Cabaña (Mexiko)
Sen o vytvoření skautského centra na západní polokouli se zrodil v roce 1946 v průběh vzdělávací akce na Kubě. Uvažovalo se, že by základna mohla být postavena na
Kubě, Panamě nebo v USA, ale nakonec bylo po pečlivém výběru rozhodnuto, že
bude stát v Mexiku. „Our Cabaña“ byla otevřena v červenci 1957, během léta pak
byla na melodii tradiční španělské narozeninové písně napsána její hymna.
Dodnes přivátalo toto centrum od svého založení více než 65000 skautů a skautek
z celého světa. Cabaña je schována v lesích nedaleko mexického milionového města
Cuernavaca. Jedná se o největší světové centrum skautek s kapacitou 84 hostů.
Dobrovolníky zde přijímají na šestitýdenní turnusy po celý rok, ovšem pouze dívky.
Zajímavé je, že určitým způsobem proplácí dopravu a počítat lze i s malým kapesným.
adresa: Our Cabaña, AP 4-406, Cuernavaca 62431, Morellos, Mexico
e-mail: ourcabana@prodigy.net.mx; web: www.english.ourcabana.org
Our Cabaña zblízka
„Světové centrum Our Cabaña je postaveno nedaleko od Mexico City. Je to krásná
zelená a rozkvetlá zahrada, dokonce i s tenisovým kurtem a bazénem a při troše štěstí
po ránu i s Popocatepetlem na obzoru.
Zaměstnanci jsou tam úžasní a odhodlaní, vždyť tam může pracovat i česká skautka
a cestovat po okolí. Stačí tam jen napsat. Každopádně rukodělky jsou tam úžasné.
Kromě toho pohodlné postele v místnostech po 8 lidech a pitná voda k dispozici.
Určitě tam lze nalézt komfort, bezpečí a nová přátelství. Pokud navštívíte i Mexico
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City, přímo ve městě je skautský hostel Ticalli, kde lze pobýt a nebo si jen uložit
věci.
Byla jsem tam na semináři Juliette Low. Jedné skotské skautce nedorazilo zavazadlo
z Edinburgu. Celých deset dní volali zaměstnanci Our Cabaña na letiště v Mexico
City, jestli se kufr náhodou neobjevil. Objevil se, až když byla Amy zase zpátky doma
ve Skotsku.“
Sojka, Tampere

1. 3. Evropské skautské základny a dobrovolníci (ESVP)
Evropský skautský region WOSM, jehož je Junák členem, nabízí všem členům Junáka dvě zajímavé možnosti, které by mohli zajímat každého, kdo by rád vyjel skautsky
do zahraničí, větší i menší skupiny, ale také jednotlivce. Jedná se o síť evropských
mezinárodních základen a Evropský skautský dobrovolný program (ESVP).

Síť evropských základen
V případě, že byste chtěli při své cestě do zahraniční využít k ubytování nebo prostě jen k návštěvě některou z dobře fungujících mezinárodních základen, prolistujte
zkrácený seznam (viz dále), který naleznete také na stránkách zahraničního odboru.
Kompletní a aktuální seznam by měl být k dispozici na webu Evropského skautského
regionu (www.scout.org/europe). S hledáním vám rád pomůže také zahraniční odbor.
Základny většinou nabízí místo na stany a táboření, některé i ubytování v budově,
sociální zařízení, sportovní vyžití, speciální skautské programy, v neposlední řadě báječnou možnost setkání s ostatními skauty a skautkami z jiných koutů světa. Doba,
kdy je nutné si rezervovat místa na základně, se liší. Tábořiště pro větší skupiny je
dobré rezervovat alespoň s půlročním předstihem. Jednotlivcům či menším skupinám
postačí, myslíme, doba poloviční.

Evropský skautský dobrovolný program
Evropský skautský dobrovolný program (European Scout Voluntary Programme
– ESVP) je určen pro skauty a skautky ve věku 18 - 30 let a úzce souvisí se sítí mezinárodních základen. Na některých z nich lze totiž během prázdninových měsíců
dobrovolně pracovat v mezinárodním týmu a přispívat k provozu základny (starat se
o chod kuchyně, vést část programu, uklízet, provádět po okolí, řídit aktivity…).
Pokud chcete v létě na měsíc na některou ze základen vyrazit, je důležité, abyste podali včas přihlášku. Formulář a uzávěrky má každá základna svoje. Zjistěte si je včas!
Vyplněné se posílají většinou během ledna a února skrze zahraniční odbor (opět nutné
potvrzení zahraničního zpravodaje) přímo na konkrétní základny.
Skautské základny v zahraničí jsou většinou stálá (celoroční nebo letní) tábořiště pro
několik táborů najednou, něco jako „skautské kempy“. Zahraniční skauti většinou
nemají možnost, jako my, tábořit kdekoliv na louce a proto využívají možnosti jet na
louky a do lesů, kde je táboření nejen povoleno, ale je navíc doplněno o veškeré možné zázemí a komfort. Některé země totiž požadují i jistou „vyšší úroveň“ sociálních
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zařízení a ta jsou tam také k dispozici (například pevné domy pro ubytování, normální
splachovací záchodky, teplé sprchy, obchůdek s cukrovinkami atd. Navíc jsou tam
většinou pro přijíždějící oddíly již předem připravené různé aktivity, které provádí či
obsluhuje znalý skaut či skautka. O zdárný průběh veškerého času návštěvníků se tak
stará právě celý tým většinou mezinárodních dobrovolníků: mají na starosti vše, od
obsluhování aktivit, prodávání v obchůdku, úklidu, až povaření a ne příliš oblíbené
vynášení suchých záchodů.
Na každé základně může být trochu jiná „úroveň civilizovanosti“. Velikosti tábořiště
odpovídá také velikost týmu, který se o něj stará. Proto dělá na některých základnách
každý všechno a někde se v malém týmu stará jen o jednu potřebnou práci. Někde se
o sebe stará tým sám, někde mají pro sebe další tým, který má na starosti jen dobrovolníky. Základny jsou opravdu rozmanité, už podle toho, v jaké zemi se nacházejí
a jaká je okolní příroda.
Zahraniční odbor nabízí případným zájemcům o některou ze základen možnost zkontaktování s českým skautem nebo skautkou, která už na konkrétní základně dobrovolnou práci dělala a má na vše jistě reálný pohled.
A to nejlepší na konec: na některých základnách se dostává menší kapesné. Navíc
WOSM nabízí proplácet dobrovolníkům cestovné. O to je sice nutné zažádat na konkrétní základně a ne vždy se podaří to formálně vyřídit, ale pokud pracujete více než
4 týdny, neměl by to být problém.

Seznam evropských základen pro ESVP
Belgie
CENTRE SCOUT DE COURRIERE
www.lesscouts.be/courriere | info@courriere.be
Skautská základna Courriere je ve starém zámku ze 17. století v srdci kraje
Condroz.
DE BRINK
www.vvksm.be/domeinen | brink@vvksm.be
De Brink je vlámská skautská základna nabízející nepřebernou řadu možností
DE KLUIS
www.vvksm.be | kluis@vvksm.be
Nachází se zhruba 20 km od Bruselu, na kraji Meerdaaalského lesa, který pokrývá
více než 1300 ha.

Dánsko
ARRESØCENTRET
www.arresoe.dk | br@arresoe.dk
Základna poskytujeme kolem sta aktivit ve čtyřech kategoriích: tradiční skautské,
příroda a životní prostředí, staré rukodělné práce a plachtění.
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HOUENS ODDE SCOUT CENTRE
www.houensodde.dk | houensodde@kfumscout.dk
Toto největší dánské skautské centrum nabízí jak moře, tak les se spoustou zajímavých aktivit o které se stará mezinárodní tým dobrovolníků – tzv. Houmandů.
NÆSBYCENTRET
www.naesbycentret.dk | naesbycentret@kfumscout.dk
Naesbycentret se nachází v jedné z nejhezčích částí ostrova Zealand, jednu hodinu
vlakem z Kodaně.
STEVENINGHUS GUIDE AND SCOUT CENTRE
www.stevninghus.dk | steveninghus@post.dds.dk
Mezinárodní základna dánských skautů a skautek.

Francie
CENTRE NATIONAL
www.eedf-becours.org | becours.eedf@wanadoo.fr
Stará opuštěná samota Bécours opravená skautskou asociací EEDF.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION DE SCOUTS DE FRANCE
www.scouts-france.fr | sdﬁnter@scouts-france.fr

Chorvatsko
SEA SCOUT CENTRE „OTOK VERUDA“
www.sih.hr/skautski_centri/veruda... | tjurkic@hotmail.com
Základna se nachází na ostrově v severním Jadranu v borovicovém lese, blízko
pláže a nabízí celou řadu aktivit, výletů a projektů.

Malta
MELLIEHA FORT
www.mellieha.com/scouts | marann@melita.net
Hledáte místo, kde tábořit a kde byste měli všechno dostupné zázemí? Hledáte
moře stejně jako vesnice? Pak je Mellieha Fort ideální místo pro vás.

Německo
BDP - BUNDESZENTRUM
www.zentrum.pfadﬁnden.de | info@zentrumpfadpﬁnden.de
Dobrodružství, volný čas, příroda – Immenhausen v centru Německa.
INTERNATIONAL GUIDE AND SCOUT CAMP BUCHER BERG
www.bucher-berg.de | bayern@vcp.de
Mezinárodní tábor skautek a skautů leží v centru národního parku „Altmühltal“
– největším národním parku Německa.
OBERMEIERHOF
www.obermeierhof.de | ohof@obermeierhof.de
Báječné místo pro setkávání, akce a dobrodružství. To je bavorské skautské centrum asociace BdP.
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PFADFINDERBURG RIENECK
www.burg-rieneck.de | info@burg-rieneck.de
Středověký hrad v srdci Německa.

Nizozemí
BUITENZORG BAARN
buitenzorg.scouting.nl | buitenzorg@scouting.nl
Bývalý velkostatek Buitenzorg s 15ha půdy se nachází v centru Nizozemí.
GILWELL ADA’S HOEVE
www.adashoeve.nl | adashoeve@scouting.nl
Celkem 22 tábořišť v zalesněném prostředí.

Polsko
„PERKOZ“ – RECREATION AND TRAINING CENTRE
www.perkoz.zhp.org.pl | perkoz@zhp.org.pl
Jedinečné místo v Polsku, které člověk prožije naplno a kde zapomene na celý
svět.
SIELPIA
www.sielpia.com.pl | rezerwacje@sielpia.com.pl
Sielpia - atraktivní rekreační skautské středisko
WILGA SCOUT CENTRE
www.garwolin.zhp.org.pl/english.htm / huﬁec.garwolin@zhp.org.pl
Tato základna náleží skautskému okresu Garwolin asociace ZHP.

Portugalsko
CENTRO NACIONAL DE FORMACAO – AMBIENTAL DE S. JACINTO
www.cne-escutismo.pt | saojacinto@cne-escutismo.pt
Mezi řekou a mořem – klid přírody.
QUINTA DO ESCUTEIRO – CENTRO ESCUTIS NA BATALHA
www.scoutland.net | junta.lra@scoutland.net
Příroda a kultura lidí z překrásného magického místa - to je Quinta do Escuteiro.

Rakousko
PFADFINDERDORF ZELLHOF
www.zellhof.at | zellhof@zellhof.at
Oblíbená mezinárodní základna umístěna v centru předalpí u jezera Grabensee
blízko Salcburku nabízející mnoho aktivit.
PFADFIDERZENTRUM LEIBNITZ
www.scout.at/camps/leibnitz | jrauschenberger@yahoo.de
Štýrské skautské centrum se nachází asi 36 km jižně od Štýrského Hradce a je nám
dobře dostupné.
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Řecko
KATASKINOTIKO KENTRO PROSKOPON „KENTAVROS“
ich.annel@scouts.magnesia.gr
Tábořiště se nachází u města Xania pod horou Pilio, která měří 1200 m.
KATASKINOTIKO KENTRO PROSKOPON „PERDIKOVRISI“
www.sep.org.gr | sep@sep.org.gr
Tábořiště se nachází v Perdikovrisi, u hory Parnassos, ve výšce 1100 m, nedaleko
Amﬁklia, historicky významného města ochraňovaného za dávných časů bohem
Dionýsem.

Slovensko
VYDRNIK
www.scouting.sk | slonik.sk@post.sk
Asi 3 km od národního parku Slovenský ráj a 13 km od Vysokých Tater.
AQUA
www.scouting.sk | info@aqua.sk
Leží na řece Orava poblíž stejnojmenné vodní nádrže.
DŮM SV. JURAJA
www.skautskydom.sk | ofﬁce@scouthouse.sk
Renesanční budova v centru nádherné Banské Štiavnice.
PEŤOVKA
www.scouting.sk | lunagy@post.sk
Na vrchu Zobor (pohoří Tríbeč). Ideální pro družinové a malé oddílové akce.

Slovinsko
GOZDNA SOLA ZTS - RIB EV LAZ
www.zts.org | zts@guest.arnes.si
Bohinj je překrásné údolí v srdci národního parku Triglav v centru Julských Alp.

Španělsko
MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA
www.bemarnet.es/scouts | scouts.valencia@bemarnet.es
Aktivity k ochraně životního prostředí.

Švédsko
KOPPARBO
www.scout.se/ssf/kopparbo | kopparbo@telia.com
V překrásném Bergslagenu mezi Ludvikou a fagerstou je Kopparbo, celoroční tábořiště Švédské skautské federace.
RANSBERGS HERRGÅRD
www.nsf.scout.se/ransberg | ransberg@nsf.scout.se
Právě zde se konal celosvětový moot v roce 1996. Je to tábořiště, kde nic nechybí
a které leží ve středu překrásného kraje Värmland.
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VÄSSARÖ SCOUT CENTRE
www.vassaro.nu | stockholm.ssf@mail.scout.se
Vässarö ukazuje krásu a klid švédského prostředí malých ostrůvků v Severním
moři. Užijte si tu čerstvého vzduchu, čisté vody, lesů a luk.

Švýcarsko
KANDERSTEG a OUR CHALET
jsou mezinárodní centra WOSMu a WAGGGSu (viz předchozí oddíl)

Turecko
TANGO HOSTEL
www.tangopension.com | tangopension@superonline.com
Ráj pro mladé.

Velká Británie
GILWELL PARK INTERNATIONAL SCOUT CAMPSITE
www.scouts.org.uk/nationalcentres | gilwell.activity.centre@scout.org.uk
Gilwell se stal nedílnou součástí skautské historie. Již v roce 1918 zde začalo na nádherných pozemcích vznikat výchovné centrum skautských vůdců, které bylo o rok
později slavnostně otevřeno. První kurz tu uspořádal osobně B. P.
Proto není divu, že sem Angličané přesunuli i podstatnou část programu během evropského jamboree Eurojam v roce 2005. Při té příležitosti zakoupila základna Gilwell,
kde mimochodem sídlí také ústředí britské skautské asociace, několik kusů originálních českých podsad, ve kterých bydlel český kontingent během jamboree. Až někdy
zajedete do Gilwellu, podívejte se na ně!
Britští skauti i skautky mají poměrně rozsáhlou síť svých základen, které umožňují báječné ubytování za rozumné ceny, mnohé z nich opět možnost dobrovolnictví
o prázdninách. Na této webové stránce naleznete seznam jejich národních center:
www.scouts.org.uk/nationalcentres/ a zde naleznete seznam jejich skautských základen: www.scoutbase.org.uk. Zahraniční skautské dobrovolníky programu ESVP přijímají také následující základny:
Anglia Guides Training and Activity Centre, Auchengillan International Outdoor
Centre, Baden-Powell House International Scout Centre, Belchamps Scout Centre,
Bentley Copse, Blackland Farm, Blackwell Court International Scout Centre, Bonaly Camping and Training Centre, Bonaly Camping and Training Centre, Broadstone
Warren Scout Site, Buckmore Park Scout Centre, Chalfont Heights Scout and Activity
Centre, Downe Activity Centre, Fordell Firs National Activity Centre, Frylands Wood
Scout Camp, Great Tower Scout Camp, Hawkhrist Adventure Camp, Kibblestone
International Scout Camp, Kingsdown International Scout Campsite, Linnet Clough
Scout Camp, Littledale Scout Camp, Moor Crag Water Activity Centre, Sir John Lowther County Scouting Centre, The Lochgoilhead Centre, Thriftwood Scout Campsite,
Waddercap Scout Camp, Waddow Hall.
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Houens Odde, Dánsko
„…Jako dobrovolníci jsme bydleli ve vlastním bytě v Stensgaarden. Každý zde má
svůj vlastní pokoj, k dispozici jsme měli veškeré vybavení. Vařili jsme si sami, většinou společně. Výborné bylo nakupování, stačilo pouze přijet do supermarketu, nakoupit si vše co bylo třeba a potom u pokladny pouze nahlásit naše číslo účtu a podepsat
účtenku. Obdobně to fungovalo i na benzínce.
K dispozici jsme měli veškeré náčiní, plně vybavenou dílnu, techniku na téměř cokoli
– i na štípání dřeva, terénní pick-up a hlavně dva traktory. Ty jsou snad nejdůležitější
součástí vybavení a mají široké využití – od každodenního svozu odpadků po pomoc
při rozličných opravách. Zvládnutí jejich řízení se víceméně očekává od každého, kdo
má řidičák aspoň na auto. Musím říct, že couvání s vlekem patří k mým nejsilnějším
zážitkům z celého pobytu.
Já měl po několik dní na starost vázání raftů – tedy až šestkrát za den jsem musel znova a znova anglicky vysvětlovat, že když ty tyče budou tak daleko od sebe, pak barely
propadnou a vor půjde ke dnu…“
Chroust, Újezd nad Lesy
Pfadﬁnderdorf Zellhof, Rakousko
„Tato základna se stala mou oblíbenou. Nejvíc se mi tu líbí rodinná atmosféra a vstřícnost všech lidí v týmu a vlastně i na tábořišti. Pokud má někdo problém s jazykem,
jsou ochotní dlouho a trpělivě vysvětlovat. Převážně se mluví německy, ale pokud jsou
tam lidé, kteří ovládají spíše angličtinu, celý tým je schopen se tomu přizpůsobit.
Poznala jsem tu také, jak záleží, kdy člověk pracuje. Zkusila jsem si začátek, vrchol
i konec sezóny – vše má své kouzlo a své zvláštní úkoly.
Základna navíc leží v krásném prostředí nedaleko Salcburku a počátku Alp. Okolo
základny jsou tři jezera, kopečky a vesnice. Pro tým je možné si zdarma ve volném
čase půjčit kolo a projet se po okolí.“
Bodlinka, Most
Vässarö, Švédsko
„Řídil jsem motorovou loď, motorový člun i plachetnici a to ani neumím plavat. Vařil
jsem každý den tři jídla zhruba pro 150 švédských dětí (jsou stejně rozjívené, hlučné a veselé jako ty naše – potíž byl spíš s tím jídlem, na jídelníčku se obměňovalo
jen asi 10 druhů jídel, takže jsem byl za pár dní pizzy, hamburgerů a sekané značně
přejezen). Zdokonalil jsem svou švédštinu a zvýšil počet používaných frází z 2 na
10. Sledoval jsem Světový pohár v hokeji Švédsko – Česko se švédskými přáteli,
podobně jako olympiádu. Spal jsem několik nocí v hlavním městě (u přátel, v centru,
zdarma, dokonce se stalo, že mi půjčili klíč od bytu a sami zůstali na ostrově) a dělal
ještě miliony dalších věcí
Ale to nejhlavnější: zjistil jsem, že mi chybí Karlův most, moji rodiče, maminčiny
sobotní buchty a naše věčné brblání nad českými poměry, že mi chybí čeština, ten
krásný, jemný a citlivý jazyk a že se konečně těším domů!“
Merf, Benátky nad Jizerou
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1. 4. Dobrovolníkem na táborech Boy Scouts of America
Obecně
Každý rok zve národní skautská organizace Boy Scouts of America skauty a skautské
vedoucí ve věku 18 – 30 let z celého světa do USA strávit tam léto jako Mezinárodní
táborový tým (International Camp Staff) na letních táborech pro skauty a denní tábory
pro vlčata.
Jako členi týmu zde zdarma strávíte 8 –11 týdnů, zatímco budete ukazovat americkým skautům způsob skautování v Čechách a naopak se dozvíte, jak se skautuje tam.
Je zajímavou zkušeností okusit doslova na vlastní kůži americkou (nejen skautskou)
kulturu a mimo jiné si zlepšit svou angličtinu.
Abyste se mohli stát účastníky tohoto programu, musíte splňovat následujcí podmínky:
• členství v Junáku a věk 18 – 30 let (ačkoli jde o organizaci Boy Scouts of
America, vedoucími tu klidně mohou být české skautky!)
• doporučení Zahraničním odborem Junáka (opět musíme potvrzovat přihlášky!)
• schopnost domluvit se anglicky alespoň na té úrovni, že dokážete instruovat
tamní skauty při činnostech
• schopnost učit skauty nějakým činnostem (pokud jste vedoucí, neměl by tu být
problém)
• být k dispozici alespoň osm týdnů od začátku června
• souhlasit s životem podle amerických zákonů, v rámci americké kultury a podle způsobů vedení v organizaci Boy Scouts of America.

Americké tábory
Během roku američtí skauti táboří se svými oddíly na tábořištích v blízkosti svého
bydliště. Učí se základním skautským dovednostem a jak přežít mimo svůj domov.
V létě jezdí skauti na stálý tábor, kterých je po celých USA na 400. Zde probíhá program, během kterého skauti své získané znalosti prezentují. Některé tábory jsou malé
(méně než 40 hektarů země) a některé velké (více než 10.000 hektarů). Každý tábor
trvá většinou jeden týden a na každém tábořišti se jich tak vystřídá většinou 6 - 11.
Za týden to znamená průměrně 150 až 200 skautů z 10 až 15 různých oddílů.
Na táboře se také mnoho věcí naučí (plavání, první pomoc, jízda na kánoi, znalost přírody, orientace, lukostřelba, rukodělky atd.). To právě zajišťuje Mezinárodní táborový
tým, který sestává z vedoucích a starších skautů. Počet lidí týmu se pohybuje někde
mezi 15 až 20 na malých táborech a může překročit 60 na táborech velkých. Vlčata
jezdí jen na denní táborové programy plné vzrušujících aktivit pro mladší kluky.

Členem týmu
Nejméně týden před začátkem táborů dostanou všichni členové školení. Během táborů spí tým ve stanech nebo v chatičkách a jí společně v jídelně. Je tu málo volného
času, tým pracuje na programu od rána do večera. Vždy je k dispozici vedoucí tábora,
který by měl být připraven pomoci s jakýmkoli problémem. Tento starší skaut se stará
o to, aby váš pobyt probíhal v pohodě.
Většina táborů se nachází ve volné přírodě, daleko od velkých měst. Tak jako tak
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dostanete příležitostně volný den, kdy lze navštívit nejbližší městečka a nebo domov
ostatních členů týmu.
Počítejte také s tím, že budete mít menší náklady, na které je potřeba pamatovat a vzít
si s sebou nějaké peníze (vstupné na prohlídky, zábava, poštovní známky a pohledy,
sladkosti, prádelna, suvenýry).
Členové týmu nosí celou dobu své skautské kroje. I vy byste je tu měli nosit vždy,
když obsluhujete skauty či vlčata jako členové týmu. Doporučuje se vzít si s sebou
alespoň dva kroje.

Praktické rady
•

•

•
•

•

Chcete-li se stát dobrovolníkem, doručte všechny potřebné formuláře (přihláška
a zdravotní dotazník) do konce kalendářního roku na ústředí Junáka. Tyto formuláře jsou ke stažení na internetové stránce zahraničního odboru a nebo na internetové adrese BSA: www.scouting.org/international/icamp.html. Během jara se
na ústředí, a také přímo vám, ozve vedoucí tábora a dohodne s vámi vše zbylé
potřebné osobně.
Registrační poplatek ve výši 135 USD může být stržen z vaší výplaty, kterou získáte během dobrovolnické služby na táboře. Pokud jej chcete platit předem, pak
ovšem bankovním převodem přímo na účet BSA. Pokud byl poplatek zaplacen
a vy jste nebyli vybráni, poplatek vám bude v plné výši vrácen. Pokud odstoupíte
od podané přihlášky po prvním květnu, poplatek vám vrácen nebude.
Zdravotnický dotazník je povinnou součástí přihlášky. Předně je povinné očkování proti tetanu ne starší než deset let. Zdravotní a úrazové pojištění vám bude
během pobytu v USA hrazeno.
Během dobrovolnické služby budete dostávat výplatu stejnou jako dostávají ostatní vedoucí na táboře (několik set dolarů). O tom, kolik budete dostávat během tábora, se dozvíte v momentě, kdy vám oznámí, že jste byli vybráni. Abyste dostali
svou výplatu, musíte odsloužit celou délku pobytu, která je na přihlášce. Ubytování a stravování je celou dobu zdarma.
Víza typu J-1 lze pro službu na amerických táborech použít pouze třikrát. Pokud
budete do týmu vybráni, obdržíte speciální dokumenty k vybavení J-1 od Zahraničního odboru BSA. Pokud jste již vstoupili do USA třikrát s vízem J-1, nežádejte
o možnost být dobrovolníkem na amerických skautských táborech.

Le Feber Camps
„…jednou v noci mě probudili obrovské rány. Znělo to jako když se chce někdo prokopat krumpáčem skrz podlahu do chatky, kde jsme spali. Můj spolubydlící byl ale
znalý věci. Rozsvítil, zařval, zadupal a příšera přestala. Ptal jsem se ho, co to bylo,
a on, že prý porcupine. Ráno jsem ve slovníku zjistil, že to byl dikobraz. Nikdy by mě
nenapadlo, že dokáže dělat takový rámus.
Jiný den jsem šel zas už skoro po tmě do sprchy a najednou zaslechnu v křoví praskání. Říkám si, že to bude zase nějaká roztomilá srnka. Jenže se na cestu přede mnou
vyvalila černá koule a mě celkem rychle došlo, že tohle srnka opravdu nebude. Tenkrát jsem dost vyděšeně utíkal. Později jsem byl poučen, že před černým medvědem
se rozhodně nikdy, ale opravdu nikdy nemá utíkat.
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Musím přiznat, že jsem měl o amerických táborech trochu zkreslené názory. Představoval jsem si tlusté rozmazlené děti sedící u počítače, řvoucí motorovou pilu u táboráku a porcelánové splachovací záchody. Jenže po týdnu jsem sdíral z ruky mozoly od
řezání dřeva. Děti, které jsem učil, dělaly hned a všechno, co jsem po nich chtěl, a tak
jsem celkem rychle svou představu poupravil.
Moc se mi taky líbil jejich krásný vztah k přírodě. Představte si že Ti „konzumní“
Američani třídili odpad, úzkostlivě sbírali papírky, a když jsem pokácel soušku na
vázanou stavbu, koukali na mě jak na vraha, protože v jejich táboře se smí brát jen
dříví, které leží na zemi.
Pýchou jsem se dmul každý den při vztyčování vlajky. To když vedle té velké s hvězdičkami letěla nahoru i ta naše maličká s klínečkem. Ale ten největší zážitek pro mě
bylo poznávat nové lidi. Například jednou za mnou na místo, kde jsem pracoval,
přiběhla dlouhovlasá vedoucí. V ruce drží telefon a hučí na mě, že právě mluví s maminkou, která by mě chtěla slyšet. Vůbec jsem nechápal, ale poslušně jsem si od ní
mobil vzal. Na druhém konci se ozvalo české „dobrý den“ a já si pak vyslechl příběh
o slečně, která se po válce v Plzni zamilovala do amerického vojáka, vzala si ho za
muže, odjela s ním do Spojených států a už se nikdy domů nepodívala. Té paní bylo
přes osmdesát let.“
Zajda, Litomyšl
Michigan
„...právě jsem se vrátila z USA a fakt to stálo za to. Na Mikulášském semináři mě
zaujal modrý plakátek velikosti A4, který nabízel možnost podílet se na vedení skautského tábora v Americe. Já už se delší dobu chtěla podívat někam dál a na delší dobu
– takže jsem napsala jeden mail a stáhla si přilášku z internetu. Všechno jsem vyplnila
(anglicky) a poslala na ústředí. To bylo někdy v lednu. V dubnu mi zvonil telefon
a volal mi programový vedoucí z jednoho tábora v Michiganu, jestli tam chci jet, a tak
– docela jsem byla zaskočená. No, pak mi mailem poslal další informace a podklady
k vízu a já si zařídila letenku a to vízum (bez problémů), udělala všechny zkoušky ve
škole a 14. června odletěla neznámo kam.
Byly to nejkrásnější prázdniny v mém životě.
Parta 70 lidí se starala o pohodlí oddílů, které do tábora přijížděly se svými vedoucími
na jeden týden. Učili jsme je spoustu věcí a oni si plnili odborky. S běžnými znalostmi
české skautky se ze mě brzy stala hvězda:-) Všichni byli strašně fajn, hlavní vedoucí
mě vzal na hudební festival a jeden kamarád taky na báječnej ostrov – fakt paráda.
Jednu jedinou věc jsem ale zvládala docela těžko – loučení. Dlouho jsem tak nebrečela. Takže už plánuju příští prázdniny zase tam...(pssssst neříkejte to v mém oddíle
– asi mě zastřelí) Jestli máte alespoň trošku dobrodružného ducha, tak do toho jděte
taky – vyplatí se to (čistý zisk: 25 tisíc korun, 70 kamarádů a milion zážitků na celý
život)...“
Bessie, Brno
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Kentucky
„Americký skauting je striktně rozdělen na Boy Scouts of America a Girl Scouts of
America. Tyto organizace se dále sestávají z takzvaných Councils, které obsahují
skauty asi z dvou až tří amerických států. Každý Council má jeden (!) tábor vybavený
kanceláří, poštou, kánoemi, asi čtyřmi motorovými čluny, sprchami, volně přístupným telefonem a podobně.
Kromě soustavného plnění odborek jsme během tábora navštívili Národní skautské
muzeum, kde je mimo historie amerického skautingu hlavně zdokumentováno, jak
moc si Američané potrpí na nášivky. Představte si, že by naše středisko vydávalo
nášivku k drakiádě nebo karnevalu na ledě. Za ty tři týdny, co jsem tam byl, jsem jich
dostal asi 54.“
Vrabčák, Olomouc

1. 5. EVS - Evropská dobrovolná služba
Junák - svaz skautů a skautek ČR se v roce 2005 konečně stal „vysílající organizací“
v rámci Evropské dobrovolné služby (Akce 2) akčního programu Mládež Evropského
společenství (www.youth.cz).
Od té chvíle mohou také čeští skauti a skautky ve věku 18 – 25 let prostřednictvím
Zahraničního odboru Junáka jezdit zadarmo na 6 – 12 měsíců do zahraniční na zajímavé dobrovolnické stáže a neziskové programy. (Pro sociálně, zdravotně nebo jinak
znevýhodněné je možnost zúčastnit se také kratších pobytů v délce 3 měsíce.) Dobrovolnou službu můžete vykonávat ve všech zemích Evropské unie a ESVO, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku, nebo i na Ukrajině, v Rusku, na Kavkaze, nebo v zemích
bývalé Jugoslávie.
Pokud splňujete podmínky věku, rádi byste na nějaký ten měsíc vyjeli ven za hranice
a ještě k tomu byli prospěšní místní komunitě a neziskové organizace někde v Evropě, je Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service – EVS) určena právě
pro vás! Navíc počínaje rokem 2007 bude EVS zřejmě umožněna i zájemcům až do
30 let věku. Bude také kladen větší důraz na zapojení nečlenských zemí EU a stane se
tak ještě o něco zajímavější.
Projekty v EVS jsou sice v drtivé většině neskautské, ale to jim neubírá na atraktivnosti. Pohybují se totiž v oblastech skautům velice blízkých: ochrana životního prostředí, rozvoj venkova, sociální a zdravotní péče, sociální integrace, umění, kulturní
dědictví, práce s dětmi a mládeží, informace pro mládež, volný čas a sport.
Na internetové stránce www.sosforevs.org naleznete seznam aktuálně nabízených
projektů, do kterých byste se mohli jako dobrovolníci zapojit. Stačí oslovit Zahraniční
odbor, který vám ve všem, včetně výběru vhodného projektu, rád pomůže. Neváhejte
nás oslovit i v případě, že váháte a nevíte, zda-li je EVS právě pro vás ta správná
volba.
Dobrovolník, který se rozhodne s EVS vycestovat, získá nezapomenutelnou životní
zkušenost, pozná jinou zemi a kulturu opravdu „zevnitř“, nepochybně nalezne nové
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přátele, zjistí, jak dokáže sám řešit krizové situace, nabude nové sebevědomí a sebedůvěru, pocit samostatnosti a odpovědnosti, určitě si zlepší své jazykové znalosti
a rozvoj kvaliﬁkace, často EVS poskytne novou životní i profesionální orientaci a namotivuje k dalšímu studiu a práci. Z těch materiálních věcí je nutné zmínit, že pro
dobrovolníka je vše zdarma: doprava, pojištění, několikanásobné školení a přípravu
(před, během i po akci), kapesné, ubytování, stravování, jazykový kurz v místě práce,
víza, očkování a pojištění, prostě úplně všechno platí vysílající organizace (Junák)
a ta, která vás přijme.
Mějte prosím napaměti, že hotové žádosti o EVS (tj. v době, kdy už společně nějaký
existující a neobsazený dobrovolnický projekt vhodný pro vás někde v Evropě vybereme) se České národní agentuře MLÁDEŽ zasílají v pěti možných uzávěrkách po
celý rok:
•
•
•
•
•
•

Uzávěrka 1. února pro projekty, které začínají v období 1. 5. - 30. 9.
Uzávěrka 1. dubna pro projekty, které začínají v období 1. 7. - 30. 11.
Uzávěrka 1. června pro projekty, které začínají v období 1. 9. - 31. 1.
Uzávěrka 1. září pro projekty, které začínají v období 1. 12. - 30. 4.
Uzávěrka 1. listopadu pro projekty, které začínají v období 1. 2. - 30. 6.
Koordinátory vysílání dobrovolníků v rámci EVS v Junáku můžete kontaktovat
na emailové adrese youth@skaut.cz, kam můžete zasílat své případné dotazy nebo
přihlášky.

Dánská pohoda
„…díky problémům s komunikací s první organizací, kterou jsem si vybrala, projekt
nevyšel a já vycestovala až o půl roku později – a ne na Island, jak jsem původně
plánovala, ale do Dánska.
Má práce byla hrozně zajímavá, měla jsem příležitost nahlédnout pod pokličku chodu
opravdu velké organizace, zjistit, jak se organizují mezinárodní školení, semináře,
výměny mládeže apod. Dvou školení, které jsem pomáhala organizovat, jsem se i sama zúčastnila: byla jsem týden v Litvě a týden ve Velké Británii. Kolegové byli od
počátku milí a přátelští, netrvalo dlouho a cítila jsem se být součástí jejich velké „rodiny“, chodili jsme společně na obědy a na večeře, ochotně mi pomohli řešit všechny
problémy, které se během mého pobytu vyskytly.
Kapesné není nijak velké, rozhodně se nedá moc šetřit a přivést si domů nějakou horentní sumu, ale je to dost na to, abyste se nemuseli nijak omezovat a mohli chodit do
kina, na kafe, do hospody, trochu cestovat a občas si třeba koupit něco na sebe.
Byla jsem z celého pobytu naprosto nadšená, o dost předčil všechna moje očekávání… Bydlela jsem přímo v centru Kodaně, ve volném čase jsem chodila do kurzu
salsy, do ﬁtka, hodně jsem četla, chodila na procházky, na výlety na kole, na pláž
k moři… Vážím si také toho, že jsem měla příležitost zkusit si, jaké je to být sama
v cizí zemi, je to zajímavá a podle mého názoru i velmi přínosná zkušenost a můžu ji
každému jen doporučit.“
Bambi, Ostrava
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U slovenských bratrů a sester
„Jsem původem rover z Českých Budějovic, který se dostal díky spoustě náhod do
styku s programem Mládež a EVS. Hned od začátku jsem měl jasno, kam chci: na
Slovensko – takže jednoznačně Slovenský skauting. Bylo dohodnuto, že budu působit na mezinárodním skautském středisku v Banské Štiavnici, kde jsem měl mít
na starosti pomoc s provozem tohoto centra a střídavě s ústředím Slovenského skautingu v Bratislavě. Pravda, sice jsem vždy nedělal to, co bylo v projektu dohodnuté,
na druhou stranu jsem dělal množství jiných zajímavých aktivit, které mě rozhodně
posunuly dále.
A teď to hlavní. Můj projekt měl končit v červnu, ale schválně hádejte, kde teď v lednu sedím a píšu tyto řádky? Ne, není to v Čechách, je to stále na Slovensku. Prostě
se mi tu díky projektu tak zalíbilo, že už jsem tu zůstal. EVS byla zajímavá nabídka, z které se stala životní příležitost. Díky EVS jsem si mohl udělat praxi v oboru
a větší rozhled. A to ani nemluvím o spoustě nových přátel, nejen ze strany skautíků,
ale i ostatních EVS dobrovolníků z celé Evropy, které jsem zde potkal… Neuvažujte
o ničem jiném a jděte do toho. Slibuji, nebudete litovat.“
Šoty, České Budějovice

1. 6. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – TANDEM
TANDEM působí od roku 1997 na poli podpory občanských sdružení, škol i jednotlivců v nejrůznějších formách spolupráce s Německem. Díky tomu má samozřejmě co nabídnout skautům i skautským vedoucím. V případě, že hledáte partnera ke
spolupráci mezi německými skauty, chcete jako vedoucí načerpat zkušenosti v oblasti práce s mládeží nebo vyjet do německy mluvícího zahraničí jako dobrovolníci,
vždy se můžete se žádostí o radu, asistenci či zprostředkování obrátit na pracovníky
TANDEMu. Největší nabídku programů má TANDEM pro R+R a (nejen oddílové)
vedoucí. Podrobné informace o všech nabízených programech najdete na stránkách
TANDEMu www.tandem.adam.cz nebo v elektronickém měsíčníku TANDEM Info,
který se k vám dostane buď po registraci na stránkách TANDEMu nebo jako součást
zpravodajství Zahraničního odboru Junáka.
Dobrovolnické centrum
V Tandemu funguje Dobrovolnické centrum, v němž mají zájemci ve věku 18 – 25
let možnost informovat se o všech formách dobrovolné služby v zahraničí. Centrum
poskytuje informace o podmínkách dobrovolnictví, umožní první kontakt s vybranou
organizací a vyřizuje administrativní záležitosti spojené s vysláním. Zájemci sami
si vyberou příslušné cílové místo, napíšou životopis a motivační dopis v němčině.
V rámci Evropské dobrovolné služby (EVS) působí TANDEM i jako vysílající organizace. Dobrovolnická činnost v zahraničí je otevřena všem mladým lidem bez nároku na předchozí kvaliﬁkaci. Dobrovolníkům je vždy zajištěno ubytování, kapesné,
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strava a podpůrná školení. Jedná se o jedinečnou zkušenost otevírající obzory.
TANDEM nabízí zprostředkování následujících dobrovolnických programů:
•
•
•
•

Dobrovolný sociální rok (Německo)
Dobrovolný ekologický rok (Německo)
Dobrovolný rok v oblasti památkové péče (Německo)
Evropská dobrovolná služba (Německo, Rakousko)

Učit se navzájem
TANDEM nabízí program hospitací „Učit se navzájem“, určený pro pracovníky
s mládeží ve věku 18 – 30 let (tedy mj. pro oddílové vedoucí, instruktory lesních kurzů atd.). V rámci tohoto programu mohou absolvovat v Německu stáž v zařízení pro
práci s dětmi a mládeží, vzdělávacích centrech, střediscích volného času nebo u občanských sdružení (např. u německých skautů). Délka stáže je 1 – 3 měsíce a TANDEM hradí cca 90% nákladů spojených s touto stáží.
Vzdělávání
Program „Vzdělávání“ podporuje účast českých pracovníků s mládeží na vzdělávacích
akcích v Německu. Pokud byste se chtěli zúčastnit odborného semináře týkajícího se
práce s mládeží (např. zážitková pedagogika, znevýhodněná mládež, interkulturní komunikace, mobilita mládeže aj.), nemusíte si zoufat při pohledu na výši účastnického
poplatku v eurech. Program „Vzdělávání“ nabízí uhrazení až 80% účastnického poplatku, čímž se náklady na účast snižují na velice přijatelnou míru. TANDEM mimoto
nabízí i seznam vzdělávacích zařízení, jejichž nabídky je možno využít.
Partnerská databáze
Hledáte německé partnery ke spolupráci? Pak je tu právě pro vás česko-německá partnerská databáze. Občanská sdružení, spolky, školy, střediska volného času i jednotlivci si zde mohou vyhledat budoucí partnery nebo zadat údaje o sobě, aby na sebe dali
kontakt ostatním. S vyhledáváním vám aktivně pomohou pracovníci TANDEMu. Databázi hledejte na adrese www.tandem-org.de/kontaktboerse/display/index_cz.php3
nebo samozřejmě přes stránky TANDEMu.
Semináře tandemu
Kromě kompletního poradenství v oblasti česko-německé spolupráce a mobility mládeže nabízí TANDEM i vlastní semináře a partnerské burzy. Na nich se setkávají
pracovníci s mládeží z Česka a Německa, vytvářejí nová partnerství a plánují další
spolupráci.
Máte další dotazy nebo chcete rovnou využít některého z programů TANDEMu?
Pracovníci TANDEMu Plzeň i TANDEMu Regensburg se těší na váš zájem.
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
Jungmannova 3, 301 36 Plzeň, tel: 377 634 757, fax: 377 634 752,
www.tandem.adam.cz
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1. 7. Oﬁciální výpravy Junáka
Jamboree
Jamboree je indiánským slovem vyjadřujícím slavnost, hlasité radovánky a hry většího počtu spřízněných lidí, kteří přišli z různých stran. Proto jej převzal v roce 1920
zakladatel skautingu, Lord Robert Baden-Powell, když sezval skauty celého světa
k prvnímu velkému setkání do londýnské haly Olympia. Každé čtyři roky se koná
světové jamboree, kde se setkávají zástupci skautů a skautek z téměř všech zemí světa, aby společně tábořili, pracovali, soutěžili, sportovali a navázali přátelství na celý
život. Jamboree bývá vždy velkou společenskou událostí pro daný region.
rok

místo

účastníků

zemí

českých
účastníků

1

1920

Olympia, Londýn, Anglie

8000

33

10 (5+5)

2

1924

Ermelunden, Kodaň, Dánsko

5000

34

4

3

1929

Arrowe Park, Birkenhead, Anglie

50000

42

cca 50

4

1933

Gödöllö, Maďarsko

25000

34

cca 350

5

1937

Vogelenzang, Holandsko

27000

33

314

6

1947

Moisson, Francie

25000

44

cca 500

7

1951

Bad Ischl, Rakousko

13000

61

-

8

1955

Niagara-on-the-Lake

11000

77

-

9

1957

Sutton Coldﬁeld, Anglie

34000

87

-

10

1959

Mt. Making, Filipíny

12000

44

-

11

1963

Maraton, Řecko

12000

89

-

12

1967

Farragutský národní park, USA

12000

107

-

13

1971

Asagiri Heights, Japonsko

24000

85

-

14

1975

Lillehammer, Norsko

17000

913

-

15

1983

Calgary, Kanada

16000

106

-

16

1987/88

Sydney, Austrálie

15000

84

-

17

1991

Soraksan, Korea

20000

135

-

18

1995

Dronten, Holandsko

28000

166

33

19

1998/99

Picarquin, Chile

31000

157

53

20

2002/03

Stattahip, Thajsko

22500

144

67

21

2007

Hylands Park, Anglie

22

2011

Švédsko

Evropský skautský region navíc pořádá svá evropská jamboree (poslední se konalo
v roce 2005 pod názvem Eurojam v Hylands Parku ve Velké Británii jako velká generálka na přicházející světové jamboree, které se bude konat na stejném místě). I jed-
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notlivé státy pořádají svá národní nebo regionální jamboree (např. Západočeské nebo
Moravskoslezské jamboree). Velice blízko má Junák ke Středoevropským jamboree,
u jejichž zrodu stál. (viz kap. 2.3.)
Světové jamboree 1995
„Konečně přijíždíme do Drontenu a posléze hlavní bránou na tábořiště. Je tu najednou
tolik lidí a všichni nás přátelsky zdraví. Moje první dojmy z jamboree jsou báječné
a jet sem už jenom kvůli tomu by stálo za to. Vystupujeme z autobusu a téměř okamžitě začínáme se stavbou.
Nakonec vyrážíme s Holaňdany, Švýcarkami a Japonci na pláž, odkud jedeme dál
lodí. Ještě nás čeká výšlap a taky kolo. Ještě že v Holandsku nejsou kopce, jede se mi
krásně a ostatním též. Celý hajk končíme tam, kde jsme ho ráno začali, a pak si ještě
dlouho povídáme a navzájem se zveme na návštěvu tábora. Opravdu jsme se za ten
den skamarádili, mám z toho dobrý pocit.
To snad ani není možné, že to všechno tak rychle uteklo. Dnešním dnem končí celé
dobrodružství a mně se zdá, že jsem za těch deset dní vůbec nic nestihla. Čas se ale
vrátit nedá, a tak se ze všech sil snažím užít si i poslední den. Spolu s dalšími třemi
lidmi z našeho tábora se účastním aktivity Action Centre South, kde střílíme z luku
na body a pokoušíme se o stavbu draka. Ten se mi sice povedl, ale jeho podstatným
nedostatkem je, že nelétá.“
převzato z knihy Moje Jamboree od Hanky Veckové
Světové jamboree 2002 / 2003
„Praží slunce, mírný vánek si hraje s třepotajícími se vlajkami, pestrobarevná směsice
lidiček ze všech koutů země, rytmická hudba, skautské šátky, stánky s ovocem. Tak
nějak vypadal na první pohled den na 19. světovém jamboree v Chile. K tomu navíc
romantické noci pod Jižním křížem, poznávání nových přátel, zjišťování, co máme
s ostatními společného a co rozdílného, ale především zjišťování, že poselství hodnot
skautingu se uchytilo nejenom v české kotlině, ale také na úpatí And nebo na ostrově
Šikokú.
Asi především o tom je každé jamboree. Pro českého skauta může znamenat v mnohém šok. Není to jenom zjištění, že naše podsady jsou světovou raritou, a že táborák
může být i z palet a na betonové podložce. Dojde ke zjištění, že jinde je podstatně
uvolněnější disciplína a někde naopak ještě přísnější, že někde může být tolerováno
i kouření, že v něčem jsou naopak cizí skauti podstatně šikovnější než my. Hlavní je
ale navázání mnohých přátelství a fajn pocit, že mám na celém světě tolik „sourozenců“. Pro každého skauta určitě nezapomenutelný zážitek.“
Kocourek, Hradec Králové
Fénix 97
„Do přípravy Fénixu jsem spadnul jen pár měsíců před jeho začátkem – přizvala mě
k němu tehdejší zpravodajka Ústřední rady Junáka a dnešní náčelní – ses. Michala
Rocmanová – Katka. V týmu jsem se sešel se skvělými obětavými oldskauty, zvlášť si
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vážím setkání a další následné spolupráce s Václavem Ludvíkem – Šulou z Příbrami.
Kromě toho, že jsem se snažil na Fénix dostat svého tehdejšího zaměstnavatele, prezidenta republiky Václava Havla (a nakonec překládal a četl alespoň jeho písemný
pozdrav), jsem dostal za úkol koordinovat vedoucí jednotlivých subcampů, což zvlášť
na začátku nebylo nic jednoduchého. Večery, tedy spíš noci, jsme trávili při poradách,
povídáním, přípravou fénixovského deníku apod. Nezapomenu hlavně asi na tři věci
– jak jsme na začátku dávali dohromady průvod několika tisíc skautů a s ním pak
kráčeli Prahou, jak jsem strávil několik hodin vyjednáváním na letišti Ruzyně o tom,
jestli naše úřady a egyptské velvyslanectví pustí do země dvacítku Egypťanů, kteří se
tvářili jako skauti, ale evidentně šlo o běžence, a potom, jak jsme z lodičky na nádrži
u tábořiště vypouštěli rachejtle ohňostroje po závěrečném ceremoniálu. Fénixem se
podařilo obnovit tradici středoevropských setkávání, která se po putování okolními
státy v roce 2006 vrací k nám v podobě Orbisu. Jsem rád, že jsem mohl být u toho.“
Goblin, České Budějovice
Středoevropské jamboree Carpathia 2001
„Junák na Carpathii vypravil skupinu 62 českých skautů, skautek, roverů a rangers
z celé ČR, kteří byli rozděleni do tří oddílů v různých subcampech. Původně se však
počítalo s mnohem větší českou účastí, které však bránil zejména nedostatek včasných informací od maďarských organizátorů.
Program jamboree se nesl ve znamení maďarsko-polsko-české královské schůzky
ve Visegrádu z roku 1335. Králové Karel Robert z Anjou, Kazimir Piast a Jan Lucemburský se však objevili jen při zahajovacím a zakončovacím ceremoniálu. Velice
nás překvapil velmi dobře připravený program – především rozličné aktivity v táboře
nebo jeho okolí jako třeba horolezectví, rytířská klání, středověká vesnice s rukodělnými pracemi a asi nejvíc Challenge valley, což byla stezka členitým terénem s mnoha těžkými překážkami.
Česko jsme během gastronomické prezentace hájili především bramboráky, Hořickými trubičkami a lázeňskými oplatkami a později při kulturním festivalu Smetanovou
Vltavou, skautskou písní Stály báby u silnice či country tancem Zuzana. Junák na
Jamboree také organizoval čajovnu. Její obsluha zaměstnala celý oddíl. Přes všechny
obtíže naši skauti práci dělali rádi a podle vlastních slov vůbec nelitovali námahy
a stresu, protože tak poznali mnoho nových lidí.
Carpathia byla pro nás všechny veliký zážitek. Pod mottem celého setkání „Closer to
each other“ (k sobě blíž) jsme navázali mnohá nová přátelství nejen se skauty z okolních států.“
Chroust, Újezd nad Lesy
Holandské národní jamboree 2000
„Jamboree v moderním západním stylu, ostatně jako celý nizozemský skauting. Tak
přesně tohle zažilo víc než jak 4000 účastníků z celé Evropy i zámoří. O bohatý program národního holandského jamboree v roce 2000 plného her, dobrodružství, nočních
her, diskoték a spousty dalšího se staral nizozemský service-team posílený o několik
roverů z ČR, kteří provozovali čajovnu. Skvělá akce, která nám ukázala, že skauting
v jiných zemích může být velmi odlišný od toho našeho, řekněme tradičního.“
Pepyn, Třebíč
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MOOT
Moot (angl. debatovat, rokovat) je setkání roverů a rangers (18 - 26 let).
Světový moot se koná každé čtyři roky a střídá se tak se světovým jamboree. Bývá na
nich sice méně účastníků, avšak o to více spolu přijdou všichni do kontaktu – netáboří
se celou dobu na jednom místě, ale část Mootu stráví v národnostně smíšených skupinkách cestováním a plněním různých úkolů. Aby se zvýšil počet zúčastněných roverů a rangers a dostupnost této události, vystřídal světový moot v letech 1965 – 1982
„Světový rok mootu“, pod jehož hlavičkou se konala po celém světě celá řada akcí.
V roce 1985 bylo na světové konferenci rozhodnuto vrátit se k původnímu konceptu
jedné velké akce jednou za čtyři roky.
rok

místo

počet účastníků

počet zemí

1

1931

Kandersteg, Švýcarsko

3000

20

2

1935

Ingarö, Švédsko

3000

26

3

1939

Monzie, Skotsko

3500

42

4

1949

Skjak, Norsko

2500

40

5

1953

Kandersteg, Švýcarsko

3300

38

6

1957

Sutto Coldﬁeld, Velká Británie

3500

61

7

1961

Melbourne, Austrálie

969

15

1965-66

Moot Year, 10 akcí

3599

1969-70

Moot Year, 26 akcí

7250

1973-74

Moot Year, 22 akcí

1100

1977-78

Moot Year, 23 akcí

14560

1981/82

Moot Year, 31 akcí

22380

8

1990/91

Melbourne, Austrálie

1000

36

9

1992

Kandersteg, Švýcarsko

1400

52

10 1995

Ransberg, Švédsko

2608

78

11

2000

Mexico

4700

71

12 2004

Taiwan

6000

85

13 2008

Mozambik

Evropský moot nese název Roverway. První ročník se konal v Portugalsku v roce
2003 pod heslem „Lidé v pohybu“ a zúčastnilo se ho na 2000 roverů a rangers z celé
Evropy. Druhý ročník se bude konat v Itálii v roce 2006. Organizátoři tentokrát zvolili
jako symbolický rámec renesanci, protože putování jednotlivých skupin skončí ve
Florencii.

32 / Mezinárodní rozměr skautingu

Světový moot v Mexiku 2000
„…v záchvatu zájmu o mexickou historii i současnost si pár „mootantů“ koupilo nejrůznější knihy s touto tématikou, slova jako Ixtaccíhuatl, Xochimilco, Chichén Itzá,
Palenque, Azétkové, Huastékové, Mixtékové a podobné krkolomné výrazy se pro nás
staly vcelku běžnými pojmy.
Tábořiště se nacházelo asi 50 km severovýchodně od Mexico City, blízko monumentálních pyramid v Teotihuacánu… Všude okolo tábora lány nedozírných kaktusových
plantáží, uvnitř mumraj, míchanice krojů všech barev, jazykový babylon a zmatek.
Při přecházení od jedné aktivity k druhé ztratila jedna asi šestiletá holčička čelenka
do vlasů. Protože jsem byla v mezinárodním týmu jediná holka, šla jsem se s ní po té
čelence podívat. A tak jsme šly, držely se za ruce a společně hledaly nejen čelenku,
ale hlavně způsob, jak se vzájemně dorozumět. Čelenku jsme sice nenašly, ale malá
Miriam se mě už zbytek dopoledne nepustila.
San Juan je malá vesnička na kopcích za Cuernavacou. Klid, silničky, domy. Lidé ze
tří autobusů vysedávají, my nabíráme nějaké nářadí a pokračujeme kousek dál. S dvěma krumpáči, jednou železnou tyčí a asi pěti páry rukavic má naše 27členná skupina
opravovat cosi mezi pěšinou a cestou ve svahu. Prý to bude stezka pro horská kola
(kde by se tu vzala?).
Oblaka sněhu, hnaná větrem, neúnavně bodají do pravé tváře. Slávka už nemůže dál,
vracejí se se Zdennymu dolů. Já s Huskym to ještě zkoušíme dál. Plazíme se, myšlenkami upjatí k vrcholu před námi, ani nevnímáme den, který přišel. Mluvit nejde,
mrazem ztuhlá mimika nepracuje… Všude jsou závěje sněhu a ze sopky smrdí sirovodík.
V pondělí jsem si taky vyfotila docela zblízka čtyřmetrového krokodýla – o kousek
dál chytaly ryby malé děti, neměla jsem z toho zrovna nejlepší pocit…„
převzato z Knihy o Mootu 2000

INTERCAMP
Intercamp je čtyřdenní mezinárodní setkání přibližně 2500 skautů a skautek střední
a západní Evropy (Belgie, ČR, Francie, Německo, Nizozemí, Velká Británie) a skautů z USA a Kanady, kteří jsou na základnách NATO v Evropě. Probíhá každoročně
o letnicích (křesťanské tzv. Svatodušní svátky 50 dnů po Velikonocích) v některém
ze zúčastněných států. Český skauting byl na těchto setkáních přítomen již od jejich
vzniku v roce 1967 prostřednictvím Českého a slovenského skautingu v exilu. Junák
pak na tyto snahy navázal a setkání se již pravidelně účastní. V letech 1994 a 2004
dokonce Intercamp velice úspěšně organizoval.
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rok

místo konání

rok

místo konání

1

1967

Wellerlooi, Nizozemí

22

1987

Krefeld, Německo

2

1967

3

1968

Westernohe, Německo

23

1988

Sennelager, Německo

Westernohe, Německo

24

1989

Stollhofen, Švýcarsko

4
5

1969

Moenchengladbach, Německo

25

1990

Leuven, Belgie

1970

Wellerlooi, Nizozemí

26

1991

Heidelberg, Německo

6

1971

Suesterseel, Německo

27

1992

Westernohe, Německo

7

1972

Westernohe, Německo

28

1993

Bernkastel-Kues, Německo

8

1973

Baumholder, Německo

29

1994

Sycherák, Česká republika

9

1974

Sennelager, Německo

30

1995

Uerdingen, Německo

10

1975

Leuven, Belgie

31

1996

Grobbendonk, Belgie

11

1976

Brexbachtal, Německo

32

1997

Sittard, Nizozemí

12

1977

Hameln, Německo

33

1998

Bad Kreuznach, Německo

13

1978

Westernohe, Německo

34

1999

Sennelager, Německo

14

1979

Brexbachtal, Německo

35

2000

Krefeld, Německo

15

1980

Wahnerheide, Belgie

36

2001

Strasbourg, Francie

16

1981

Wellerlooi, Nizozemí

37

2002

Gangelt, Německo

17

1982

Bernkastel-Kues, Německo

38

2003

Hofstade, Belgie

18

1983

Arsbeck, Německo

39

2004

Sycherák, Česká republika

19

1984

Lahr, Švýcarsko

40

2005

Maastricht, Nizozemí

20

1985

Heidelberg, Německo

41

2006

Vilseck, Německo

21

1986

Overasselt, Nizozemí

Intercamp je skvělou příležitostí pro váš oddíl zažít mezinárodního skautského ducha
na vlastní kůži. A navíc: o účastníky se i zde stará početný servis team, jehož členem
se můžete stát i vy.
Bližší informace na internetových stránkách www.intercamp.scouting.nl, kde naleznete také kontakt na Radu Intercampu (Intercamp Committee) a českého zástupce
v ní, který každoročně českou výpravu na Intercamp pořádá.
„…byl jsem pověřen čestnou funkcí sekuriťáka. Obdržel jsem tričko s velkým nápisem security a krásný oranžový šátek, který nosím zapletený do našeho hnědého. Výlet do centra Maastrichtu jsem si pak nemohl příliš vychutnat, čekala na mě kritická
směna – kontrola příjezdu vozidel do areálu. Byl jsem postaven na checkpoint číslo 6,
kde jsem měl posílat auta doprava a autobusy doleva.
Začal jsem se zajímat o aktivity a mezi hromadou názvů vidím jednoduché a nenáročné aktivitky, které mi přijdou zajímavé. Těm se říkalo plaza acitivities. Byly to vesměs
rukodělky nebo nějaké hříčky…“
převzato z reportáže Cesta na vrchol kopce - IC2005 Maastricht,
Sodži - Brno
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Skautští dobrovolníci na olympiádách
Prvním impulsem k tomuto zajímavému spojení mezinárodního skautského a olympijského hnutí byla výzva řeckých skautů Some Hellinon Proskopon k dobrovolné
pomoci při organizování letních olympijských her v Athénách 2004. Na úvodní výpravu do Řecka, které se zúčastnilo ke třicítce českých roverů a rangers, se právě
v době vydání této příručky snaží navázat další neméně početná výprava, tentokráte
na zimní olympiádu do Turína.
Další olympiády se konají ve vzdáleném Pekingu (2008) a Vancouveru (2010). Ale
už v roce 2012 se běh olympiád vrací ve své letní podobě zpátky do Evropy, přesněji
řečeno do Londýna. Budeme zase při tom!?
Letní olympiáda Athény 2004
„Během podzimu 2002 jsme si začali po internetu dopisovat s řeckými skauty a olympijským organizačním výborem. Naším hlavním úkolem potom bylo představit projekt skautské veřejnosti. Na základě naší hromadně šířené výzvy se začali hlásit jednotliví zájemci, kterých bylo za celou dobu projektu více než 120.
V pátek 30. července, den před odjezdem do Řecka, se sešlo několik členů Týmu
v Brně. Hlavním důvodem byl nákup zásob potravin na celý měsíc. Jakožto dobrovolníci jsme měli dostávat pouze jedno jídlo denně. Vše, co jsme v Makru nakoupili za
více než 25.000 Kč, se nám do Felicie ani nepodařilo naložit. Proto jsme museli něco
odvézt autobusem v ruce.
První tři dny pobytu v Řecku jsme po zastávce u severořeckého jezera Kerkíni a světově proslulých horských klášterů Meteora strávili na skautské základně v horách poblíž města Korint. S naším autobusem jsme vyrazili za pamětihodnostmi poloostrova
Peloponés. Viděli jsme amﬁteátr v Epidauru, Lví bránu v Mykénách nebo městečko
Návplion.
První den naší olympijské mise jsme strávili na ústředí Organizačního výboru olympiády, kde jsme získali akreditační karty, které jsme potom celou dobu nosili na krku.
Akreditace nám umožňovala volné jízdné ve všech prostředích athénské MHD, volný
vstup na Akropoli a Agoru, ale hlavně do veslařsko-kajakářského areálu ve Schiniasu.
Mnohem více radosti nám ale udělala pestrobarevná dobrovolnická uniforma. Každý
dostal tři trička, dvoje kalhoty s odepínacími nohavicemi, tři páry ponožek, šusťákovou bundu, klobouk, ledvinku a láhev na pití. Tak jsme se stali součástí armády
55 000 olympijských dobrovolníků.
Samotná práce byla vesměs velice jednoduchá, mnohdy až nudná. Dobrovolníků byl
nadbytek – především během odpoledních směn, kdy se nezávodilo, nebylo co dělat.
Nejzajímavější byly ranní směny v době konání závodů. Díky přátelské atmosféře
a benevolenci nadřízených jsme mohli skoro všichni chodit fandit.
Po takových úžasných zážitcích se nám ani nechtělo domů. Cesta zpět sice nebyla
příjemná, ale po více než 35 hodinách jsme nakonec šťastně dojeli až do Prahy.“
Chroust, Újezd nad Lesy
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Zimní olympiáda Turín 2006
„Na počátku roku 2005 vznikl přípravný tým, který začal shromažďovat potřebné
podklady a informace nutné pro start projektu, při kterém se skauti z České republiky
měli opět jako dobrovolníci zapojit do organizace Olympijských her, tentokráte zimních, pořádaných v Turíně v roce 2006.
V polovině ledna 2005 byla cestou elektronických konferencí vypuštěna mezi skautskou veřejnost informace, že věc je ve stádiu zrodu a dáváme dohromady tým lidí,
kteří by se chtěli zúčastnit. V řadách skautů a skautek zaznamenal tento projekt velký
ohlas, a téměř ihned po zveřejnění se přihlásilo mnoho zájemců z celé ČR. Z nich
byla sestavena skupina, pracovně nazvaná „Tým ZOH“ (dále tým), která se měla plánované akce zúčastnit.
V průběhu příprav se celý tým sešel již dvakrát a to v březnu a září 2005. Vždy se
jednalo o víkendové setkání, věnované nejen práci na projektu, ale i vzájemnému
poznávání se mezi sebou, neboť při společné práci spolu účastníci stráví skoro rok
svého života.
Navázali jsme kontakt s italskými organizátory a po dlouhém a úporném snažení se
nám nakonec v červnu 2005 podařilo úspěšně zaregistrovat na webu dobrovolníků
pro ZOH v Turíně. V průběhu následujících měsíců se pracovalo na projektu. Bylo
třeba zjistit a vyřešit otázky dopravy, ubytování, jídla, atd. Vytvořili jsme webové
stránky našeho projektu (www.skauting.cz/olympiada), které slouží v první řadě jako
prezentace celého projektu a v druhé neveřejné části stránek mají členové týmu přístup ke všem důležitým dokumentům. Byl sestaven rozpočet celého projektu, který byl schválen Ústředím Junáka a byli osloveni zástupci různých ﬁrem se žádostí
o materiální či ﬁnanční podporu našeho projektu. Také jsme podali projekt na MŠMT
se žádostí o grantovou podporu, jehož výsledek se však dozvíme až těsně před vypuknutím celé akce. V průběhu příprav někteří účastníci z různých důvodů z projektu
odešli, a v době psaní tohoto textu, tedy těsně před samotným výjezdem do Itálie,
nás zůstalo 22 dobrovolníků. Věříme, že náš projekt dotáhneme do úspěšného konce
a budeme si moci po skončení říci, že to všechno stálo za to!“
Hurón, Praha

Konference, semináře, dílny, pracovní setkání...
Junák je zapojen do mezinárodní sítě nejen skautských organizací, které v průběhu
celého roku nabízí účast na nejrůznějších seminářích, konferencích, kulatých stolech,
dílnách, pracovních a jiných setkáních po celé Evropě - vzhledem k aktivitě arabského regionu mnohdy i ve státech Předního východu a severní Afriky.
Průběžnou nabídku těchto většinou tématických setkání (lidská práva, poznávání kultur, politická angažovanost mládeže atd.) lze nalézt na webové stránce zahraničního
odboru. Tato nabídka je také rozesílána v elektronické konferenci zahranici-info (viz
kap. 5.1.) Důležité je hlídat uzávěrky přihlášek na tyto semináře a hlásit se zahraničnímu odboru v předstihu.
V případě, že vaše účast na takovéto zahraniční akci přinese zpětně Junáku nějaké
impulsy, rozvoj místního povědomí o možnostech zahraničního skautování, nápady
a kontakty, které si přivezete, budete dále aktivně využívat, je zahraniční odbor připraven vaši účast částečně nebo úplně hradit. Účast na některých seminářích je už
přímo organizátory nabízena zdarma.
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Světové a evropské konference WOSM a WAGGGS se konají jednou za tři roky a jsou
z celosvětového hlediska poměrně významnou událostí, kde se řeší např. členství nových zemí, výše členských příspěvků, změny dlouhodobých strategií apod. Junák na
ně vysílá vrcholné zástupce (starosta, místostarosta, náčelníci, zahraniční zpravodajové). Poslední světové konference se konaly v roce 2005 v Tunisku a Jordánsku.
Rada Evropy každý rok v létě pořádá několik čtyřtýdenních jazykových kurzů pro
mladé vedoucí z různých organizací, jichž se mohou zúčastnit i čeští skauti ve věku
18-30 let. Kurzy mají velmi vysokou úroveň, jsou intenzivní a dostat se na ně znamená skutečně velmi efektivní pomoc při osvojení si jazyka. Pozvánky a přihlášky
zprostředkovává Česká rada dětí a mládeže vždy v únoru, účast stojí poplatek 100
Euro a dopravu.
Jazykový kurz Rady Evropy v Irsku
„Zúčastnila jsem se kurzu angličtiny v Dublinu v létě 2004. Myslím, že o tyto kurzy
je velký zájem, tedy aspoň já jsem se ten rok, kdy mě vybrali, hlásila už potřetí.
Byla jsem příjemně překvapená úrovní výuky – Irky, které nás vyučovaly, pracovaly
většinou jako středoškolské učitelky a byly neobyčejně milé a vstřícné.
Kurz bych ale určitě nedoporučovala lidem jen se základní znalostí angličtiny – v angličtině byl samozřejmě i program každé odpoledne a večer, a měli jsme pár účastníků, kteří se díky svým limitovaným znalostem často nemohli zapojit jak do diskuzí,
tak ani do her a volné zábavy.
Kromě jazykového aspektu hrál roli samozřejmě i aspekt společenský – bylo nás 30
z 12 různých zemí a měsíc je dost dlouhá doba na to, aby se vytvořilo přátelství, takže
jsem dodnes s některými lidmi v kontaktu.
Víkendy jsme měli volné, takže jsme většinou cestovali – byla jsem na Aranských
ostrovech, v Severním Irsku, Belfastu, na několika skutečně krásných místech…“
Bambi, Ostrava
Setkání Living Stones 2005 v Portugalsku
„Dopoledne jsme byli rozděleni do tří pracovních skupin. Tento den jsme se věnovali
humanitární pomoci. První skupina si nejdříve prohlédla prostory dětského domova,
a pak se vydala se sociální pracovnicí ke dvěma starým lidem, kde se věnovala úklidu
a praní… druhé dvě skupiny se vydaly pomoci dvěma starším venkovanům, kterým
vymalovaly kuchyň, pokoj a další prostory.
Zajímavé bylo povídání Libanonek, kde nás mimo jiné zaujalo, že kvůli odlišné kultuře v jejich zemi nemají vůbec smíšené skautské oddíly, a to ani v případě roverů
a rangers.
Skoro celý den jsme putovali písečnými dunami, sami, nikým nerušeni…“
Zuzana Mairovská a Tereza Nováková
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Roverské setkání ve Spojených arabských emirátech
„Když jsem odlétal z ČR, vůbec jsem netušil, co na mne čeká. V batohu jsem vezl
osm krabic lázeňských oplatků, českou vlajku, pár letáků a výroční zprávu Junáka.
Věděl jsem, že součástí programu bude nějaké představování národů, ale trochu mne
zaskočilo, že na přehlídku prezentací jednotlivých zemí přijel sám šejk. Od bratra
z Chile dostal ručně pletené pončo, od jiných vázy, sošky, hudební nástroje.. já zatím
hledal po kapsách něco, čím bych nezostudil sebe ani český skauting. Nakonec mne
napadla zdárná myšlenka, věnuji šejkovi slibový odznak!
Až na tomto setkání mi došlo, že některé symboly, které jsem do té doby považoval
za mezinárodní skautské danosti, se v různých zemích mohou hodně lišit. Třeba podat
v arabském světě levou ruku je považováno za neslušné, ať jsi skaut nebo ne. Ve stanu
se mnou bydlel Rio Ashadi z Indonésie. Vycházeli jsme spolu výborně, jen se mohl
smíchy potrhat vždy, když jsem vytáhl kapesník a začal smrkat. To pro něj byla věc
nevídaná.
Ka Chun z Hongkongu mi věnoval jejich tradiční vyšívaný oblek z hedvábí, Gaganovi z Nepálu jsem vyměnil opasek a s Marcelem z Peru jsme si na konci setkání
prohodili kroje jako si po zápase mění fotbalisté dresy.“
James, Kroměříž
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2. Aktivity u nás
2. 1. Dobrodružství za obzorem
O čem to je?
„Dobrodružství za obzorem“ je nejlepší a nejjednoduší cesta, jak mohou starší skauti
a skautky (11 – 15 let) začít s objevováním nových skautských obzorů, protože právě
pro ně je tento mezinárodní projekt určen. Jeho největší výhody jsou:
• Rozsáhlost a náročnost je výhradně na družině. Záleží na tom, zda-li je to pro družinu dostatečná výzva a sebepřekonání. Každý má jiné možnosti a výchozí body,
jinou náplň ostatního celoročního programu, jiné nápady a jiné touhy.
• Není žádná uzávěrka, lze kdykoli začít a kdykoli (alespoň tedy do roka) skončit.
• Projekt je mezinárodní, takže výsledky, kterých vaše družina dosáhne, uvidí skauti
a skautky v celé Evropě.
• Nejde o soutěž. Nemáme vítěze ani poražené. Každý, kdo se zúčastní, dostává
• Přestože tu používáme slova typu „projekt“, „aktivita“ nebo „modul“, všechno je
náramně jednoduché. Vše by měly zvládat samotné družiny. Vedoucí by měl jen
dohlížet a radit, do realizace ale zasahovat jen minimálně.
• Každá družina zde používá (a tak i testuje) svou originalitu a invenci
• Mimo podporu mezinárodnímu rozměru skautingu se projekt zaměřuje na využívání nových médií (počítačová multimédia, digitální fotograﬁe a video), tedy
přesně to, co skautská výchova pro 21. století potřebuje.
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Kde začít?
Družina skautů nebo skautek si musí nejprve sama vymyslet, s čím by se do Dobrodružství za obzorem chtěla přihlásit a do jakého modulu (viz dále). Tato úvodní volba
je skoro to nejdůležitější. Zvolit si přiměřené cíle, atraktivní pro všechny zúčastněné,
najít pro každého místo, kde se může co nejlépe zapojit… to všechno jsou věci, které
by se skauti a skautky měli u realizace vlastního projektu mimoděk naučit.
Všem družinám se nabízí tři druhy projektů, které pro Dobrodružství za obzorem
mohou tvořit (tzv. moduly). Družina se může zapojit do jednoho, dvou nebo všech tří
z nich, pokaždé však se samostatným a originálním projektem. Stačí si jen vybrat:
1 - Otevřete dveře Evropě
Úkolem družin je uspořádat nějakou aktivitu o vybrané evropské zemi. Vyberte si
zemi, která vás zajímá a prozkoumejte skauting, jazyk, kuchyni té země. Uvařte si jejich jídlo, pozvěte si obyvatele té země, zahrajte si divadlo o dějinách vybrané krajiny
nebo o pověstech a pohádkách, které si tamní skauti a skautky vyprávějí.
2 - Představte se Evropě
Úkolem družin je představit nějakou tradiční a nebo novou střediskovou, oddílovou,
družinovou akci. Zaznamenejte váš střediskový průběh oslav Dne sesterství (viz kapitolu 2. 7.), letní skautský tábor, výpravu na tajuplné místo, skautský ples, expedici
do neznámých krajů, turnaj v netradičních disciplínách.
3 - Skočte do Evropy
Úkolem družin je zkontaktovat se se zahraniční družinou a společně něco podniknout.
Stačí si vybrat jednu dvě země, se kterými byste se chtěli kontaktovat, napsat nám
a my vás „propojíme“. Pak už nezbývá, než společně něco vymyslet – můžete se
skutečně sejít (třeba společný letní tábor nebo výprava, prozkoumávání vašich měst)
a nebo si prostě jen dopisovat a udělat společný projekt virtuálně (co třeba sbírat ve
stejný den odpadky v místních parcích a porovnat, kdo nasbíral víc; vytvořit webovou
stránku, kde si budou moci všichni vzájemně dopisovat…).
S vymyšleným projektem se družina musí elektronicky nebo papírově přihlásit Zahraničnímu odboru Junáka na adrese Ústředí nebo zaobzorem@skaut.cz. My ji zavedeme do celoevropské databáze a z Evropské kanceláře, která sídlí v Ženevě, pak
družina obdrží účastnické nášivky.

A co pak?
Pak už nezbývá než vymyšlený a přihlášený projekt uskutečnit. V průběhu realizace
projektu je tu vždycky při ruce tým Dobrodružství za obzorem, který dokáže poradit
a který se průběžně družiny ptá na pokroky.
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Výsledkem každého projektu by měla být nějaká prezentace v digitálním formátu:
powerpointová prezentace, slideshow fotek, video, vytvořená webová stránka, ale
postačí i textový dokument doplněný o fotky. Ve výsledné prezentaci by mělo být
zachyceno:
•
•
•

Proč si družina vybrala to, co si vybrala.
Jak aktivita probíhala a kdo se jí zúčastnil.
A něco jako závěrečné vyhodnocení, tedy jak se účastníkům a organizátorům akce
líbila.

A to nejlepší nakonec: výsledná prezentace by měla být vyrobená v angličtině nebo
francouzštině, protože si ji budou chtít prohlédnout a porozumět jí skauti a skautky
z celé Evropy. Cizího jazyka se ale nebojte. Družině může poradit schopný tatínek,
učitel ve škole a nebo starší skauti a skautky, kteří se do projektu ještě nezapojili. Určitě ve svém okolí někoho schopného a ochotného najdete!
Na konci je třeba zaslat výsledek týmu Dobrodružství za obzorem, který všechny
hotové české projekty jednou za čas zašle do Ženevy, odkud vám přijdou nejen certiﬁkáty o tom, že jste to úspěšně zvládli a nášivky modulu, který jste uskutečnili, ale také
DVD se všemi projekty, které uskutečnili za poslední období ostatní skauti a skautky
v celé Evropě, takže budete moci porovnávat a hlavně nechat se inspirovat pro svůj
další projekt.

Nechte se inspirovat
V Junáku proběhl v roce 2005 nultý zkušební ročník. Přihlásilo se celkem 20 družin,
ale zdaleka ne všichni projekt dokončili. Nabízíme tu přehled toho, co úspěšné družiny z nejrůznějších koutů Čech, Moravy a Slezska za uplynulý rok vytvořily. Nechte
se inspirovat!
•

•

•

•

Družiny Berušek a Pampelišek z Brna sbíraly měsíc informace o Velké Británii,
o zemi, kde skauting vznikal, pekly máslové sušenky podle originálního anglické receptu a také se něco dozvěděly o zakladateli skautingu Robertu BadenPowellovi.
Starší skautky z 1.dívčího oddílu Dráteníci v Českých Budějovicích natočily dokonce celý ﬁlm o tom, jak skautkám ze svého oddílu představily Finsko. Vařily
rybí salát, pozvaly si na výpravu Finku a povídali si s ní, hrály divadlo a ještě
spoustu věcí. Film je skutečně skvělou podívanou doplněnou o ﬁnskou lidovou
hudbu.
Kluci z družiny Rysů 57. oddílu z Plzně se naučili skautský slib v angličtině a na
táboře uspořádali pravý anglický skautský slibový večer. A taky nesmím zapomenout, že vařili „velmi anglické“ ﬁsh and chips, ovšem v ohništi, které podle zadání
vůdců muselo být metr nad zemí.
137. oddíl Havrani z Prahy uspořádal výměnný tábor s anglickými skauty z Lutonu. V roce 2004 tábořili společně na slavné britské základně Gilwell a v roce
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•
•
•

•
•

•

•
•

2005 pozvali své brášky k nám, na tábořiště nedaleko Heřmanova Městce. Podle
prezentace plné fotek je vidět, že si to všichni náramně užívali.
1. oddíl Fénix z Bojkovic nám poslal prezentaci nejen svého oddílu, ale celého
střediska, klubovny a dokonce i svého městečka.
Přes všechny problémy se nakonec klukům ze zbraslavské družiny Rysů podařilo
natočit velice zajímavý ﬁlm o chudé ruské rodině. Je to strhující podívaná, kluci
nešetřili na výpravě celého ﬁlmu a také herci podávají téměř „oskarové“ výkony.
Svůj dlouhodobý projekt „K pramenům Jilemky“ přihlásili do Dobrodružství za
obzorem skauti 2. oddílu z Jilemnice. Ukázali tak všem skautům z celé Evropy, že
ekologické aktivity jde dělat velice zajímavým způsobem: čistit a mapovat koryto
řeky během výprav, zjišťovat stav znečištění, počítat mosty, hráze a lávky atd.
Holky z družiny Poměnek jilemnického Kvítku se zase věnovaly Španělsku.
Mimo jiné na táboře vařily pravou kastilskou polévku, vytvářely španělské křížovky a pořádaly nefalšované býčí zápasy.
Lentylki z Prostějova si v modulu Otevřete dveře Evropě vybraly Irsko a věnovaly
mu část svého celoročního programu. Uspořádaly dvě kulinářská setkání. Na jednom servírovaly irský „champ“ a na druhém plněné vepřové řízky s rýží, jablečný
koktejl, ovesné sušenky a perník. Všechno nezapomněly řádně zdokumentovat
fotkami.
Skautky z Říčan u Prahy uspořádala během letního tábora obrovskou mezinárodní
výstavu Expo 2005. V každém ze tří týpí byla pečlivě připravena prezentace Řecka, Islandu a Irska. Státy soutěžily o přízeň vedoucích, kteří neváhali investovat
do připravených aktivit táborová „Eura“.
Skauti ze střediska Krahujec Nymburk představili své společná setkání s francouzskými skauty tady v České Republice. Z bohaté obrazové přílohy je poznat,
jak moc si to Francouzi, ale i Češi na táboře, ale třeba i na prohlídce Prahy, užili.
Holky z dívčího oddílu v Brně se zapojili hned do dvou modulů Dobrodružství za
obzorem. Rovnýma nohama „Skočily do Evropy“ a uspořádaly dvě přátelská setkání se skauty z Bratislavy, s kterými se kontaktovaly a zažily nezapomenutelné
chvíle. Uspořádaly také mezinárodní večer (international evening) o Velké Británii.

Často kladené otázky...
Jaký je rozdíl mezi Lands of Adventure a Dobrodružství za obzorem?
Lands of Adventure je pár let starý, ale ve skutečnosti docela nový projekt evropské
kanceláře WOSM v Ženevě. Dobrodružství za obzorem je pokus Junáka se LOA zúčastnit. Původní moduly jsme přeložili, přejmenovali, rozšířili o nabídky jiných možností, zkrátka přizpůsobili českým skautům.
Chci se zapojit do projektu Dobrodružství za obzorem 2005, ale co konkrétně
bychom mohli dělat?
V přihlášce, kterou je skutečně potřeba zaslat do uzávěrky, je jen krátký odstavec
týkající se vašich představ o projektu, který je potřeba vyplnit. Jestli vás ale nic nenapadá, tak nechte iniciativu na samotných skautech a skautkách. Právě jejich zapojení
do projektu od samého počátku je nejdůležitější!
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Mohou se projektu zúčastnit také světlušky a vlčata nebo roveři a rangers?
Bude jen dobře, když se do projektu zapojí co nejvíce členů Junáka, když co největší počet lidí bude mít možnost prozkoumat zahraniční rozměr skautingu. Jelikož
se ale Dobrodružství za obzorem soustředí na věkovou skupinu skautů a skautek
11 – 15 let, nemůžeme jiné členy v projektu oﬁciálně registrovat. Nezískají tedy nášivky, ale „pouze“ dobrý pocit, že učinili něco zajímavého a důležitého.
Je potřeba umět anglicky nebo nějakou jinou řeč na velmi dobré úrovni?
Vždycky je dobré, když vedoucí ovládá (alespoň) na základní úrovni jeden světový
jazyk nebo jazyk země, které se váš projekt bude týkat. Na projekty modulu 1 (Otevřete dveře Evropě) znalost cizího jazyka, na modul 2 (Ukažte se Evropě) je potřeba
výstup vašeho projektu přeložit do angličtiny, což můžete udělat sami, ale zajímavé
může být pro družinu shánět pomoc. Modul 3 (Skočte do Evropy) už vyžaduje alespoň komunikační schopnosti v angličtině, popřípadě v jiném partnerům projektu společném jazyce. Vždy je vám ochoten pomoci tým Dobrodružství za obzorem!
Dojmy účastníků
„Vzpomínám si, že si ten čaj nikdo nechtěl dát, protože jsme se všechny bály, že nám
to nebude chutnat. Nakonec Copánek vymyslela, že udělá jeden hrníček s pravým
anglickým čajem a my ho ochutnáme. Zachutnal nám natolik, že jsme poprosily Copánka, aby nám každé nalila do hrníčku.“
„První natáčení se nepovedlo a tak jsme se dohodli, že to natočíme ještě jednou. Měli
jsme problém sehnat kameru, a tak Džejkob obvolaval hodně lidí, ale jediný, kdo
mel kameru, byl nakonec jen Kšanda. Kamera trošku blbla, a tak jsme si museli také
zahrát na opraváře kamer.“
„Udělala jsem seznam nápadů a úkolů, co bychom mohly udělat, a pak se konala naše
první schůzka, na kterou jsme dorazily bohužel jen čtyři. Když jsme se usadily venku
u klubovny na lavičkách, oznámila jsem holkám, že se bude dělat vlajka, a dala do
„placu“ svoje nápady. Ony si to vyslechly, pak si rozebraly úkoly a na oplátku daly do
„placu“ zase nápady svoje.“
„Bylo to vlastně strašně příjemně a pohodově strávené odpoledne, během kterého se
všichni dozvěděli dost věcí o zmiňovaných zemích během činností, které je bavily.
Akce měla dobrý spád, protože se tam pravidelně střídaly aktivity nejrůznější povahy
(divadlo, poslouchání informací, rukodělné činnosti, pohyb, ochutnávání jídla, zpívání) … Aby se to povedlo, doporučujeme vedoucím oddílu, aby se do ničeho vůbec
nemotali a dali družinám maximální svobodu.“
„Jestli bude něco takového i příští rok, asi se zase zapojíme – Pampelišky ty nášivky
chcou taky.“
vybráno ze závěrečných prezentací zúčastněných družin
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PŘIHLÁŠKA
Jmenuji se
a přihlašuji jednotku
z města
kde zastávám skautskou funkci funkce
a které má
členů (skautů a skautek) ve věku 11 – 15 let
(na druhou stranu prosím doplňte jmenný seznam členů s věkem) do
projektu

Dobrodružství za obzorem – Lands of Adventure
Vybrali jsme si modul:
□ 1 - Otevřete dveře Evropě
a zemi
□ 2 - Představte se Evropě
s pracovním názvem
□ 3 - Skočte do Evropy
s pracovním názvem
Toto je stručný nástin toho, co chceme uskutečnit:

Pro komunikaci s námi prosím využívejte tuto elektronickou adresu:

Pro zaslání nášivek, CD/DVD a dalších materiálů využívejte tuto
poštovní adresu:

V
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2. 2. Odborka Skautské přátelství
Odborka Skautské přátelství má první a druhý stupeň. Podporujte její
plnění, je to jeden ze zajímavých způsobů, jak pečovat o zahraniční
rozměr skautingu v našich oddílech a družinách. Velkou pomocí při plnění
odborky by mohla být právě tato příručka (viz odkazy u jednotlivých bodů odborky).
Nebojte se využívat také nejrůznějších webových odkazů, jejichž použitelný výběr přinášíme v kapitole 8. S radou a pomocí tu je pro vás také Zahraniční odbor Junáka, kterému lze vždy napsat (international@junak.cz) a o problémech při plnění se poradit.
První stupeň (skautské přátelství)
1. Ví, co je světová asociace skautek (WAGGGS) a světová organizace skautů
(WOSM) – (snadnou pomoc hledej v kapitole 6.1. a 6.2.).
2. Vysvětlí symboliku trojlístku i lilie obou světových vlajek.
3. Ví, kde jsou vybudována mezinárodní střediska skautek a skautů (1.2.).
4. Předvede, co by řekl/a či ukázal/a typického ze života junáků skautům či skautkám v cizině.
5. Zprostředkuje pro svůj oddíl setkání s jiným oddílem. (např. 2.1. nebo 2.5.).
6. Splní čtyři následujících podmínek:
a) Naučí se skautský slib v cizí řeči, kterou se učí .
b) Naučí se mezinárodní hymnu skautek (česky).
c) Naučí se mezinárodní večerku skautek v cizí řeči, kterou se učí.
d) Pomůže při oslavě Dne sesterství (2.7.).
e) Pomůže při oslavě ke dni Sv. Jiří – patrona skautů.
f) Pozná kroj nejméně čtyř členských organizací WAGGGS nebo WOSM.
g) Má sbírku skautských odznaků.
h) Namaluje odznaky a státní vlajky pěti členských organizací WAGGGS nebo
WOSM (6.1. a 6.2.).
i) Uvaří cizokrajné jídlo (2.8.).
j) Naučí se písni jiného národa.
k) Naučí družinu jednu zahraniční hru (2.8.).
l) Spolupracuje při provádění zahraničního hosta (např. 2.4.).
Druhý stupeň (světové přátelství)
1. Splní podmínky I. stupně Skautské přátelství.
2. Pravidelně si dopisuje (tj. asi jednou měsíčně již nejméně půl roku se skautem či
skautkou z jiné země, buď individuálně nebo v rámci mezinárodních vazeb družin
či oddílů (2.5.).
3. Vypracuje studii o cizí zemi podle vlastního výběru a prodiskutuje s vůdcem rozdíly v životním stylu této vybrané a vlastní země.
4. Splní jednu ze 2 podmínek:
a. Pořídí si album nebo soubor výstřižků z posledního půl roku, které dokáží
obrazově a textově informovat o skautské činnosti, sportu, domácím životě
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a událostech jiné země. Využije přitom materiály, získané prostřednictvím plnění druhého bodu druhého stupně.
b. Předloží soubor vlastnoručně pořízených minimálně 20 fotograﬁí nebo barevných diapozitivů, které vyjadřují a přibližují skauting, život, lidi, zvyky a přírodu v jiné zemi.
5. Splní dva z následujících požadavků:
a. Stráví na stálém nebo putovním táboře nejméně sedm dní se skauty či skautkami z jiné země (buď ve vlastní nebo jiné zemi) a předloží zápisník, popisující tuto událost a obsahující vlastní dojmy i znalosti získané od cizích skautů
i o jejich zemi (1.6., 2.1., 2.3.).
b. Stará se doma nejméně tři dny o skautské hosty z ciziny (2.4.).
c. Popíše zkušenosti z přivítání přicházejících mladých lidí nebo návštěvníků
z ciziny ve škole, ve sportovním nebo jiném společenství a vysvětlí, co se dá
udělat, aby se tam cítili jako doma.
d. Samostatně pohovoří a informuje ve svém středisku dva oddíly (každý nejméně 5 minut) o zajímavostech a poznatcích, získaných v rámci mezinárodních
zkušeností.
e. Pořídí magnetofonový záznam písní k táborovmu ohni z jiné země nebo jednoduché konverzace se skautem v cizím jazyku s překladem každé věty do
češtiny.
f. Vymyslí a uskuteční s oddílem nebo družinou činnost, vycházející z informací
získaných od skautů ze zahraničí, se kterými spolupracuje, nebo z vlastních
znalostí cizích zemí (např. 2.1. nebo 2.8.).

2. 3. Mezinárodní akce v Česku
Středoevropská jamboree v Česku
Při příležitosti 20. výročí založení československého skautingu v roce 1931 se konaly
v Praze tzv. „Tábory slovanských skautů“, které začaly sérii slovanských jamboree
s účastí skautů z celé Evropy. O 4 roky později v roce 1935 hostilo Středoevropské Jamboree polské městečko Spale. Další podobné setkání skautů a skautek se ve
střední Evropě mohlo konat po více než 50ti letech. Byli to právě Češi, kteří přišli
s iniciativou obnovit tato setkání. V roce 1997 uskutečnili setkání s názvem Fénix
1997 a opět v Praze. O rok později přebírá štafetu Slovenský skauting a setkání pod
názvem Eurocor 1998 uskutečňuje poblíž vesničky Žarnovica. Roku 1999 se další
setkání konalo v Polském Sanok a akce měla přiléhavý název SAN 1999. Po dvou
letech pauzy uspořádala maďarská skautská organizace Carpathii 2001 u vesničky
Csobanky nedaleko hlavního města Budapešť. Zatím poslední setkání Tatracor 2004
se konalo o prázdninách roku 2004 ve slovenských Vysokých Tatrách u městečka Tatranská Lomnica. V roce 2006 Junák pořádá 8. Středoevroské jamboree „Orbis 2006“
v Mariánském údolí u Brna.
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NAVIGAMUS
Navigamus je celostátní setkání vodních skautů České republiky se zahraniční účastí,
které se koná každé 3 roky. Námětem je vždy významná historická námořní událost.
Libreto tato témata přibližuje formou skupinových her a závodů. Je tu i prostor pro
soutěžní a přátelská setkávání členů oddílů. Hlavním cílem této akce tedy je, aby se
skauti všech věkových kategorií potkali, pobavili a hlavně seznámili se skauty z jiných přístavů, oddílů a zemí. Každý rok nás poctí svou návštěvou zahraniční hosté
většinou ze Slovenska, Holandska, Rakouska a nedávno přibyli i zástupci polských
vodních skautů.
Navigamus se koná většinou od čtvrtka do neděle. Ve čtvrtek postupně najíždějí účastníci a ubytují se. Samotné zahájení bývá v pátek ráno. Odpoledne a celou sobotu pak
probíhají líté „námořní“ boje. Slavnostní zakončení bývá v neděli. Samozřejmě se
každé ráno a každý večer konají slavnostní nástupy. Jednotlivé dny kopírují historické události a jsou naplněny především hrami. Hromadné bitvy jsou pak vrcholem
jednotlivých dnů.
Interval mezi jednotlivými Navigamy byl určen na 3 roky. Vodní skauti pro sebe období mezi Navigamy nazvali tzv. vodáckým rokem, takže se Navigamus koná jednou
za vodácký rok, což je období 3 let.
První Navigamus se konal v roce 1994 (Orlická přehrada, Velký Vír) a byl věnován
50. výročí invaze spojeneckých vojsk v Normandii. Zúčastnilo se ho přes 700 skautů
a skautek. Druhý Navigamus v roce 1997 (opět Orlická přehrada) proběhl ve znamení
500. výročí obeplutí Afriky. Účastníků přibylo a bylo jich zhruba 1000. V magickém
roce 2000 se konal třetí Navigamus na Sečské přehradě. Libreto se zabývalo výročím
pirátské republiky Tortuga a bylo tu asi 850 skautů a skautek.
Navigamus 2003 nalezl útočiště v Březích u Přelouče. Na 900 skautů a skautek tu
oslavovalo 60. výročí bitvy o Guadalcanal. Nejbližší Navigamus se bude konat již
v roce 2006 v Hlučíně a bude věnovaný hansovním městům.
Bližší informace se pohodlně dozvíte z internetové adresy www.skaut.cz/navigamus.

Evropské skautské konference 2001
Junáku se dostalo cti pořádat další konference evropských regionů WAGGGS
a WOSM. Uskutečnily se v létě 2001 v Praze a byly pro nás nejen příležitostí ukázat
český skauting v plné parádě stovkám skautů a skautek z celé Evropy, ale také zdůraznit mezinárodní rozměr skautského hnutí směrem k našim členům a české společnosti.
Proto jsme do příprav a hlavně průběhu zaangažovali několik desítek roverů a rangers
– „medvědářů“, kteří se po celou dobu věnovali jednotlivým národním delegacím,
pomáhali jim s každodenními problémy, doprovázeli je po Praze i na výletech apod.
Sklidili za to velké uznání.
Evropské skautské konference 2001
„Zkratka ESK 2001 mi dlouho nic neříkala. Ale nakonec se vše nějak podařilo, a tak
jsem se (po absolvování dvou přípravných víkendů) už jako asistent švédské delegace
procházel ve zbrusu novém kroji po pražských Vokovicích, kde se Evropské skautské
konference (odtud ta zkratka;) konaly.
I když vzpomínky zůstaly (uběhlo už téměř pět let) dodnes. Rád si připomínám práci
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od osmi ráno do dvanácti večer, mnohdy skoro bez pauzy na jídlo. Vzpomínám na
mezinárodní večer, kdy jsem se musel naučit říct švédsky „Hrnek ze Švédska“ (pamatuji si to dodnes). Na prohlídku Prahy s „naší“ delegací a následnou večeři v centru.
Na zoufalý výkřik šéfky dopravy Lentilky „Já nechci pracovat!“, když jí v deset ráno
zazvonil asi tak postopadesáté mobil. Na to, jak jsem jedné Švédce půjčoval deštník.
Na výbornou partu mezi medvědáři. Na to, jak jsem přesvědčoval delegáta, jehož
jsem vyzvedával na Holešovickém nádraží, že „ten zahajovací večer bude určitě skvělý a vám se bude jistě líbit.“ Holt chtěl jet na hotel a to bych se do Obecního domu
nedostal. Na to, jak…
Je toho hodně. Byla to nejen dobrá položka do CV, ale především ohromná zkušenost.
Jsem skutečně rád, že jsem mohl být při tom…“
Vrabčák, Olomouc

Intercampy v Čechách
Jak přišli češi k Intercampu? České exilové oddíly z Německa se účastnily Intercampu od roku 1977 jako součást organizace DPSG, kde byly registrovány. V roce 1990
pozval oddíl „Dr. Velena Fanderlíka“, zastoupený Oldřichem „Obé“ a Lídou Bělovskými z Mainzu, skauty z Prahy na Intercamp v Belgii. Češi vzbudili velkou pozornost a sympatie svým vystupováním, disciplínou, skromným vybavením a zajímavým
programem u všech účastníků Intercampu. Každým rokem pak vyrážely české skautské oddíly z různých míst na Intercamp do zahraničí, až padl návrh uspořádat setkání
u nás. Uskutečnil se poprvé v roce 1994 v kempu Sycherák pod vedením Michaely
Rocmanové a měl velký úspěch, na který se nezapomnělo ani po deseti letech. I proto
se Intercamp v roce 2004 na Sycherák opět vrátil, skvěle jej připravil tým pod vedením br. Šlehyho.
Intercamp 2004
„V roce 2004 jsem se poprvé dostala na mezinárodní skautskou akci. Byl to Intercamp, který se konal v České republice. Byla to pro mne v podstatě první dostupná
příležitost.
Bohužel jsem ani moc netušila, jak se tam dostat. Na našem středisku jsem se dozvěděla, jen co slovo „jamboree“ znamená. Takže žádná viditelná reálná šance, někdy
něco tak úžasného zažít. A věřím, že to je snem každého skauta, jako pro muslimy
pouť do Mekky.
Teď se tyto časy doufám deﬁnitivně změní. Začínají se mezinárodní setkání konat
i u nás. A myslím, že je to opravdu skvělé :-).
Dostala jsem se tedy na Intercamp jako člen Servis Týmu. Už jsem totiž byla dospělá.
Ale i v ST si může člověk akci vychutnat. Měla jsem štěstí na pěknou funkci, která
nebyla příliš náročná, nebo spíš měla tu velkou výhodu, že jsem nemusela být stále
na jednom místě u jedné a té samé práce. Takže jsem si akci mohla plně vychutnat
a obhlídla jsem si, co se kde děje. Bylo to fajn.
Člověk na takové akci pozná mnoho nových lidí. Já jsem tam hlavně poznala spoustu správných českých skautů. Je to možná zvláštní, že na mezinárodní akci poznáte
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lidi ze své domoviny, ale už to tak bývá. :-) Ale nebojte, i cizince jsem tam potkala
a popovídala si. Na akci se mi líbilo třeba to, jak tam byl poznat rozdíl mezi naším
a tzv. západním skautingem. Myslím, že pro organizátory mezinárodních akcí musí
být docela obtížné připravit takový program, aby se zalíbil všem. Každý má jiné nároky na skautské vyžití. Ale i přesto jsem si odnesla i náměty pro naši domácí skautskou
činnost. A zážitky z programů, které ani nelze uskutečnit bez velkého počtu lidí.“
Bodlinka, Most

ROVERBRIDGE
Vzhledem k malé povědomosti o programu Mládež, který může významným způsobem napomoci ﬁnancování mezinárodních projektů, vznikla myšlenka uspořádat kontaktní seminář v České republice. Seminář Roverbridge si vzal za cíl propojit mladé
skautské vedoucí a rovery ze zemí „původní EU“ (Dánsko, Švédsko), „rozšířené EU“
(ČR, Slovensko a Maďarsko) a „EU budoucí“ (Rumunsko). Už na začátku příprav
jsme se rozhodli pro Břeclav, pro svoji dobrou polohu a hezké okolí. Největším zdrojem inspirace ale i dobrých zkušeností pro nás byl obdobný seminář Slovenského
skautingu International Dimensions, který proběhl v roce 2004 v Banské Štiavnici.
Semináře se zúčastnilo kolem 20 účastníků z 6 zemí a společně začali připravovat
čtyři budoucí vícestranné projekty, které by měly proběhnout v letech 2006 a 2007.
Díky úspěchu semináře jsme se rozhodli o jeho pokračování o rok později. Seminář
Roverbridge – Crushing the Borders jsme nabídli skautským asociacím z celé Evropy
a na začátku března 2006 bychom v kempu Baldovec v Moravském Krasu měli přivítat kolem 35 účastníků z 12 zemí celé Evropy. Přípravný tým, doplněný o účastníky
prvního ročníku je československý, doplněný o hosty z Velké Británie a Dánska. Věříme, že druhý ročník tohoto semináře se vydaří ještě lépe než ročník první!
Roverbridge 2005
„Během čtvrtečního odpoledne se začala sjíždět do Břeclavi ta třicítka „vyvolených“
skautů z Dánska, Švédska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a samozřejmě z Česka.
Po různém představování, vysvětlování a příjezdu všech, byl kolem osmé hodiny večer seminář konečně zahájen…
Celá procházka naší skupiny byla vlastně jedna velká mezinárodní sněhová bitka.
Všichni přežili, i když z nás voda jen tekla.
Slováci nabídli kofolu, halušky a krátkou scénku o Juraji Jánošíkovi. Dvojice Maďarů zazpívala národní písničku a pustila video o Maďarském skautingu. Švédové měli
dostatek národních specialit, alespoň mě ale přišly všechny trošku „zvláštní“. Teprve
až po ochutnání jedné z nich jsem pochopila škodolibé úsměvy ostatních. Rumunští
účastníci zatančili v národních krojích rumunský tanec a nabídli také některé dobroty.
Tři Dánové nám také pustili video z jejich velkého setkání a ukázali mnoho fotek.
Českou republiku jsme představili bábovkou, oplatkami a propagačními materiály.“
Nela, Boskovice
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2. 4. Zahraniční skauti v Česku
Stále častěji kontaktují ústředí Junáka zahraniční oddíly skautů a skautek, ale také
jednotlivci nebo menší skupinky, které se chtějí přijet podívat do České republiky.
Většinou by se rádi kontaktovali se skauty, mnohdy jsou to přímo žádosti a prosby
o zprostředkování společného táboření.
Aktuální nabídky k takové spolupráci rozesíláme v elektronické konferenci Zahraničního odboru Junáka zahranici-info@skaut.cz a také je vyvěšujeme na internetové
stránce odboru www.skaut.cz/mezinarodni.
Každá nabídka obsahuje kontakt na vedoucího skupiny, která se chce kontaktovat, popis oddílu (věkové kategorie a alespoň orientační počet členů), předpokládané datum
příjezdu a odjezdu, aktivity, které by chtěli v Čechách uskutečnit, popřípadě zasílají
rovnou itinerář své cesty.
Zahraniční odbor poskytuje skautům-cizincům na svých stránkách poměrně rozsáhlý
informační servis. Naleznou zde seznam skautských základen, které ubytovávají i zahraniční skauty, online formulář, kterým nás mohou kontaktovat, základní informace
o České republice a skautingu v Čechách.
Nebojte se neznámého a nabídněte cizím skautům a skautkám nebo roverům a rangers přijíždějícím do Čech nebo na Moravu svou pomoc! Budou vděčni za to, že jim
ukážete své táborové dny, provedete je svým městem nebo okolím, nabídnete jim
svou klubovnu k přespání. Oni vám jistě rádi povědí a předvedou, o čem je skautování u nich. Pokud vám expedice do zahraničí přijde ﬁnančně náročná a organizačně
složitá, zkuste své „zahraniční skautování“ začít v prostředí, které důvěrně znáte. Tak
nějak se rodí nezapomenutelné zážitky a dlouhotrvající přátelství.
„Nenechte se zaskočit zvláštními dotazy či odlišnými zvyky zahraničních partnerů!
Při plánování se nám naši francouzští kolegové ozvali s dotazem, zda můžeme zajistit
radioaktivní průzkum tábořiště, na kterém se tábor měl konat! Rodiče se báli, že by
tábořiště mohlo být radioaktivní kvůli havárii z Černobylu. Druhou kuriozitou bylo
stravování na společném putování po Šumavě. Francouzi jedí ráno málo, zato obědvají
svých několik chodů již ve 12 hodin. Naproti tomu čeští skauti jedí ráno hodně a oběd
minimalizují a časově odsouvají. Proto byli čeští skauti, uvyklí na pochodech obědvat
chleba s paštikou, jablko a tatranku, značně šokováni, že francouzští skauti s sebou po
hřebenech tahají pětikilové melouny, jenom aby v poledne mohli mít dezert.“
Ronny, Tábor

2. 5. Dopisování
Dopisování je jeden z nejkomfortnějších způsobů, jak se dostat do kontaktu se zahraničními skauty. Junák se v Dánsku v roce 1995 na jednom z pravidelných setkání, která se konají každé dva roky, oﬁciálně zapojil do celosvětové sítě Post Box Secretaries
(PSB), prostřednictvím které si dodnes dopisují desítky skautů a skautek z Česka se
svými brášky a sestrami po celém světě.
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Na internetové stránce zahraničního odboru naleznete v sekci „aktivity u nás!“ online
formulář, který se po jeho vyplnění zašle rovnou české PSB, kterou je momentálně
sestra Jana Szczurková – Mišina z Hradce Králového. Ta je v kontaktu s ostatními
PSB z celého světa a kontakt se vám pokusí co nejdříve zprostředkovat.
Ve formuláři je potřeba vyplnit jen následující potřebné údaje:
•
•
•
•
•

Jak se jmenujete, jakou máte přezdívku a kolik je vám let. Dopisování je určeno
pro všechny věkové kategorie, zejména však pro věkovou kategorii skautů a skautek (10-15 let).
Koho na dopisování hledáte. Skauta nebo skautku.
z jakého státu by měl být. V některých státech nejsou PSB moc aktivní, je lépe
uvést více možností.
Dále napište něco o sobě. O svých zájmech, koníčcích, o svém skautování, rodině
– to vše nejlépe v jazyce, v jakém si chcete dopisovat.
Nakonec je potřeba uvést vaši emailovou adresu pro případný kontakt.

Přejeme všem skautům a skautkám hodně štěstí při nacházení skautských přátelství…

2. 6. JOTI / JOTA
Obecně
JOTA (Jamboree On The Air) a JOTI (Jamboree On The Internet) jsou dva projekty,
nabízející vždy třetí víkend v říjnu všem skautkám a skautům z celého světa možnost
navazovat spojení s ostatními skauty, nalézat nová přátelství, vyměňovat zkušenosti
a to nezávisle na věku, náboženství a nebo politickém systému v dané zemi.
Skauti a skautky se učí pracovat s moderními technologiemi (radiová stanice, počítač
připojený k Internetu), procvičují a zdokonalují své jazykové a vyjadřovací schopnosti, rozšiřují si své technické, geograﬁcké i kulturní znalosti a v neposlední řadě
nacházejí kamarády s podobnými zájmy z různých koutů světa.
Velké množství kontaktů získaných při JOTA/JOTI pokračuje i do dalších let, přecházejí ve vzájemné návštěvy, výměnné pobyty a mezinárodní tábory. Ostatně koho by
nelákalo mít kamaráda nebo kamarádku v Číně, Jihoafrické republice nebo na Islandu? Pokud v zemi, kterou hodláte v budoucnosti navštívit, někoho znáte a máte na něj
kontakt, je cestování vždycky jednodušší.
V posledních letech se počet zúčastněných skautů a skautek pohybuje okolo půl milionu a vzhledem k rozšiřování možnosti připojení k Internetu se kromě tradičních
skautů a skautek těchto projektů začínají účastnit i roje světlušek a šestky vlčat, pro
které je mnohdy komunikace po Internetu přirozenější než pro starší generace. Česká
republika má své pevné místo mezi zúčastněnými zeměni a čeští skauti a skautky pravidelně navazují kontakty se všemi kouty světa.
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První ročník JOTA se konal již v roce 1957. Největší kouzlo mají rozhovory na velmi
dlouhé vzdálenosti a mezi opravdové perly patří spojení s mezinárodní kosmickou
stanicí ISS nebo spojení navázané odrazem od Měsíce. Nejdelší radiový pokus na
zemi proběhl na vzdálenost 16 500 km z Irska do Austrálie. JOTI vzniklo až později
z původního projektu JOTA, když v roce 1997 uznala světová organizace skautů velký význam Internetu pro komunikaci mezi skauty na celém světě. 50. výročí JOTA se
kryje se stoletým výročím skautingu (kapitola 4) a chystají se radioamatérské přenosy
přímo 1. srpna 2007, na den přesně sto let od založení skautingu.
Do světa JOTA/JOTI můžete vstoupit pomocí české internetové stránky
www.skaut.cz/joti a nebo pomocí světových stránek www.joti.org (JOTI)
a home.versatel.nl/worldscout (JOTA). Naleznete zde nejen technické typy, jak
se připojit, ale také jak zaručit bezpečnost členů oddílu při prohlížení Internetu
nebo při radioamatérském vysílání.

Rady a nápady
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pro JOTI si připravte krátkou standardní zprávu, kterou budete posílat. Měla by
obsahovat jméno oddílu, odkud jste (město a země), něco o vaší skupině (jména,
přezdívky, věk), kdy se plánujete během JOTI připojit a jak vás mohou ostatní
kontaktovat (e-mail, icq, irc), něco o vašich skautských aktivitách apod. Můžete
připravit více než jednu standardní zprávu, např. takovou, která bude obsahovat
podrobnosti o skautingu v Čechách, možná stejnou zprávu ve více jazycích?
Mějte připraveny důležité internetové adresy (www.joti.org).
Připravte si malé fotky vašeho oddílu, tábora, znak apod., které budete moci poslat
těm, kteří si o ně řeknou. (Není příliš příjemné, když pošlete fotku nebo jiný rozsáhlý dokument někomu, kdo ho neočekává a kdo bude muset zaplatit potřebný
čas k jeho stažení, nebo kdo nemá potřebný hardware nebo software, aby si ho
mohl prohlédnout.)
Připravte si velkou světovou mapu a připíchněte značky do míst, s nimiž získáte
nějaké kontakty.
Připravte si informační místo s mapami, atlasy, encyklopediemi a dalšími informačními zdroji, abyste se dozvěděli o svých kontaktech více.
Stáhněte si zprávy z návštěvní knihy JOTA/JOTI a rozdejte je několika členům
vašeho oddílu, aby na ně připravili odpověď.
Pozvěte rodiče a přátele, aby se s vámi zúčastnili JOTI. Může to být dobrý způsob,
jak jim skauting přiblížit.
Upozorněte média: pozvěte je, aby se také zúčastnila a poskytněte jim nejdůležitější internetové adresy.
Využijte příležitostí a kontaktů k vytvoření nějakého společného projektu (třeba
Dobrodružství za obzorem – kapitola 2. 1.).
Připravte soutěž pro jiné oddíly. Zúčastněte se soutěží pořádaných jinými oddíly.

Hry a soutěže
Na české internetové stránce JOTA/JOTI naleznete mimo jiné také sadu několika zajímavých her. Jejich plné znění naleznete na www.skaut.cz/joti. Nechte se inspirovat!
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Jak se řekne…
Účelem této soutěže je navazovat kontakty se skautkami a skauty z co možná nejvíce
zemí a zjišťovat, jak se jejich jazykem řekne první bod skautského zákona, „Buď
připraven“ nebo třeba skautský slib. Vítězí oddíl, který naváže spojení s nejvíce zeměmi! Pomocí internetových stránek budou oceněni i další, takže neváhejte a zkuste
to taky!
Největší vykopávka…
Mít nejnovější počítač a rychlé připojení k Internetu je velmi příjemné. Co se ale
zkusit zúčastnit JOTI i s něčím starším? Posbírat od známých díly, naučit se sestavit
vlastní počítač, přidat síťovku nebo modem a hurá na to! V této soutěži zcela netradičně vyhrává ten nejhorší. A pozor: laťka je velmi vysoko. Zcela bez problémů se lze
zúčastnit za použití 386.
Nejlepší recept
Zatímco kluci upřeně civí do monitoru, buší do klávesnice a občas vykřiknou dvě
tři neartikulovaná slova, holky se jim snaží koukat přes rameno a nudou se můžou
uzívat. Vypadá to tak u vás? Zapojte všechny a zúčastněte se této soutěže, díky které
snad nebudete hladovět (doporučujeme přenechat jedincům s již alespoň nepatrnými kuchařskými zkušenostmi). Vítězí recept vybraný odbornou porotou. Doporučuji
např. při mezinárodní komunikaci mámit recepty na místní jídla a pak se o ně v rámci
možností pokusit.
Nejdelší spojení…
Podělte se se všemi o vaše nejvzrušující JOTA spojení, při kterém se u mikrofonů na
obou stranách vystřídaly snad celé vesnice, oba oddíly prezentovaly kolekci nacvičených písní a vyměnily si zkušenosti s šitím týpek. Popište vaše nejdelší spojení, které
vysálo baterii, ale zato naplnilo celý váš oddíl, a zúčastněte se této soutěže.
JOTI v kavárně
„Přemýšleli jsme, jakým způsobem zpříjemnit a zpřístupnit JOTI našim členům, protože se této významné skautské akce chceme poprvé zúčastnit. I když hodně lidí (zejména v panelových domech) má pevné připojení k Internetu přes LAN, nemusí to
být vždy spojení nejrychlejší. A ostatní zájemci nechtějí být nějak extra dlouho na
modemu – proto jsme požádali jednu místní internetovou kavárnu (umístěnou v nově
upraveném hotelu), zda-li by byla ochotná přenechat nám v době trvání JOTI veškerý
strojový park. Samozřejmě zdarma, účastníci si platí pouze občerstvení. Na oplátku
jsme nabídli poděkování v našem pravidelném sloupku místní tiskoviny a přislíbili
jsme mezi členy a rodiči udělat i náležitou propagaci (jak akce, tak i místa konání
– tedy hotelu). Vše dopadlo skvěle, takže v tomto okamžiku máme místo vyhrazené
vždy v době konání JOTI pouze pro místní skauty.
Aby nám toho však nebylo málo, momentálně probíhají jednání s jedním místním ISP
o dočasném a bezplatném zřízení konektivity do Internetu přímo z našeho skautského
areálu. Naším plánem je v této době přilákat do areálu i širokou veřejnost...“
Viktor, Turnov
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2. 7. Den zamyšlení (22. únor)
Historie
Skautky USA uspořádaly ve dnech 11. – 17. května 1926 „4. konferenci Mezinárodní rady skautek“. Téma konference bylo „Svět“. Při jednom zasedání Mezinárodní
rady navrhla zástupkyně Francie, aby byl určen jeden den v roce, kdy budou všechny
skautky (Girl Guides a Girl Scouts) na sebe vzpomínat; tím vybraným dnem by měl
být 22. únor, narozeniny světové náčelní a světového náčelníka.
První oslava 22. února, nazvaného „Thinking Day“ anglicky a „Journée de Pensée“
francouzsky, se v Praze konala už v roce 1927 pod názvem „Vzpomínkový den“.
Oslava byla uvedena proslovem Bronislavy Herbenové (předsedkyně dívčího odboru
od roku 1918) „Význam skautingu pro sbratření národů“. Recitace závěru Washingtonské deklarace (Vytoužený věk lidstva nadchází. Věříme v demokracii, věříme ve
svobodu, a ve svobodu vždy větší) a úryvku úvodu k ústavní listině Čs. republiky (...
chceme se přičleniti do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový) dodala setkání skautek slavnostnosti.
Zpráva o této oslavě byla znovu otištěna v roce 1946 ve stati o významu 22. února
a jeho oslavách (Vl. Litochlebová, tajemnice DK Junáka) ve zvláštním tisku, vydaném Vl. Žikešem k otevření výstavy mezinárodní skautské literatury. Stať byla zařazena za výroky presidenta T. G. Masaryka, Eduarda Beneše o významu skautingu
a poselství světové náčelní, předsedkyně světového výboru, ředitelky „Naší Chaty“
a náčelní Vlasty Koseové, která uvádí jako české pojmenování „Den sesterství“. Dnes
říkáme přesněji dle originálního názvu „Den zamyšlení“.
WAGGGS každoročně vyzývá skautky, aby svoje úsilí o práci pro světový mír vyjádřily slovy, ale také příspěvky do „Fondu 22. února“. Tento fond, který navrhly založit
polské skautky na konferenci v roce 1932, pomáhá skautkám v jejich projektech především v rozvojových zemích .

Oslava Dne zamyšlení u vás
Oslavy 22. února mohou mít řadu forem – skautský ples, středisková slavnost, vzpomínkové setkání, setkání se staršími sestrami apod. Dobré je aktivně zapojit skauty
a skautky všech věkových kategorií a upozornit především na mezinárodní rozměr
skautingu. Využít lze her a hříček z této příručky, uspořádat mezinárodní odpoledne,
kde každá družina či oddíl budou předsavovat jednu zemi spolu s jejími tradicemi
a gastronomií, kulturou apod.
Narozeninová párty
„Slavili jsme celé středisko dohromady. Děti dostaly pozvánky na narozeninovou
párty manželů Baden-Powellovych s připomínkou, aby nezapomněly na masky. Vše
začalo v klubovně Žabek ve 2 hodiny a 22 minut roku 1926.
Olave a Robert přivítali všechny hosty a požádali je, aby zaujali místa u slavnostní tabule. Tím si každý zvolil roli, u každého místa byla totiž vizitka. Čí? Třeba Robertovy
sestry Agnes či francouzského skautského náčelníka s manželkou a třemi dětmi. Po
usazení do dveří vkročila první delegace, která přinesla bratrovi světovému náčelní-
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kovi pozdravy a gratulace až z dalekých Čech. Sluhové servírovali chléb a sůl, vše se
zapíjelo čistou pramenitou vodou. K poslechu hrál skautský hit „Nikdo nemá zdání“.
Po jídle byl čas na pár hříček, hosté si mohli zatancovat polku zády k sobě či zkusit
složit zmenšeninu podsadového stanu...“
Káča, Třeboň

2. 8. Aktivity
Recepty zahraničních skautů
COCK (Anglie)
Uvařte si tradiční anglický pokrm. Potřebujete jen párky a brambory. Párky usmažte
na pánvi, dokud nejsou úplně hotové. Uvařte brambory do měkka a rozmačkejte je.
Angličané tuto pochoutku tradičně podávají s hráškem.
Pochoutky z Jamboree (Chile)
CURANTO
Tato specialita pochází z ostrova Chiloé, který najdete při chilském pobřeží na 42 rovnoběžce. Pochoutku z dušeného masa, servírovanou s plackami Chapalele a Milcao,
můžete připravit buď tradičním postupem z Chiloé: v zemi a na horkých kamenech,
nebo je můžete vařit v obyčejném hrnci. V druhém případě se ochudíte o nevšední zážitek, ale zase nepřijdete o šťávu, kterou v zemi neuvaříte. Jídlu připravenému v hrnci
se neříká Curanto, ale Pulmai.
Co potřebujeme?
• libovolný druh ústřic. Není obtížné je sehnat i u nás. Cena bývá vyšší, a z naší
pochoutky se tak stane hostina málem královská. Kdybyste trvali na přesném postupu, sežeňte si druh, který Chilané nazývají picorocos. Ale je možné použít cokoliv z toho, čemu my suchozemci říkáme škeble a nezkazíte nic, přidáte-li i jiné
mořské živočichy (kraba, krevety).
• maso: nejlépe uzené vepřové žebírko. Do Curanta lze také přidat maso kuřecí,
rybu nebo uzeninu.
• brambory, cibule, hrášek, fazole a zelí.
• sůl, pepř a tzv. „pebre“ (omáčka z rajčat, syrové cibule, koriandru a chilli – takže
asi něco jako hodně ďábelský kečup) jako příloha.
• suroviny k výrobě Chapalele a Milcao (viz dále)
Postup: Na vhodném místě vyhloubíme jámu o průměru asi 120 cm a hloubce 30 cm.
(doporučuje se kompaktní půda, např. ne písek, aby nepropouštěla páru během dušení.). Velké oblé kameny rozpálíme v ohni, který necháme v jámě hořet alespoň hodinu. Potom odstraníme popel a žhavé kameny rozprostřeme tak, abychom měli dno
jámy pokryté. Bude-li oheň hořet vedle jámy, nemusíme z ní potom odstraňovat popel
a žhavé uhlíky. Na ohni předvaříme případně předsmažíme maso. Přímo na horké
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kameny se pak pokládají ústřice – ty s nejsilnější škeblí. Dále přijde vrstva masa, uzeniny a případně nějaké jemnější ústřice. Následují dobře omyté neoloupané brambory,
hrášek a fazole. Vše okořeněné podle chuti. Navrch položíme nazdobené rybí plátky
zabalené v listech zelí a placky budoucího Chapalele a Milcao.
Je třeba dobře přikrýt vršek jámy. Z ostrova Chiloé si na to přineseme listy rostliny
nalca (Gunnera chilensis, připomíná velkou rebarboru, má jedlý stonek a najdete jí
na úpatí And). Jestli je to na vás daleko, můžete použít kus látky nebo vyzkoušet naší
rebarboru (někdo to vyzkoušet musí). Nemusíme pohrdnout ani starou dobrou kopřivou. Nakonec nezapomeňte přidat ještě poslední vrstvu – „pokličku“: zálesáci použijí
drny (trávou dolů!) jako to dělají na Chiloé, línější z nás nejspíš použijí igelit (nepříliš
vkusné, ale jednodušší). Jáma by tak měla být dobře utěsněná – zhruba jako papiňák!
Za hodinu odkryjte a hostina z jižní polokoule může začít.
CHAPALELE A MILCAO
Chapalele: Těsto vyrobíme ze 70 % vařených a rozmačkaných brambor (šťouchané
brambory) a 30 % obyčejné pšeničné mouky. Navíc přidáme tuk a sůl.
Milcao: Těsto uhněteme z 60 % šťouchaných brambor a 40 % syrových nastrouhaných brambor. Smícháme ještě s opečenou vepřovou kůží, tukem a solí.
Obě těsta hněteme, dokud se nepřestanou lepit. Vytvarujeme placky o průměru asi
8 cm, silné zhruba 1 cm a přidáme do vrchní vrstvy našeho Curanta.
PULMAI (aneb Curanto do klubovny)
Kromě výše uvedených surovin se nám bude navíc hodit láhev bílého vína k přípravě sósu. Na dno pánve vložíme cibuli a koření, vyskládáme ústřice – podobně
jako v předchozím případě, největší a nejsilnější jsou dole, jemnější nahoru. Potom
přijde na řadu maso a všechno ostatní, včetně placek na Chapalele a Milcao. Každá
z přísad by měla být zvlášť zabalena v listech zelí, aby se to všechno neslepilo dohromady. Vše nakonec zalijeme vínem a přikryjeme „pokličkou“ z listů zelí a normální
pokličkou. Pulmai se vaří asi 90 minut. Mezitím si pěkně prostřete stůl a těšte se na
vydatnou hostinu.
KUKUŘIČNÉ TORTILLY (Mexico)
Existují dva způsoby přípravy těsta těchto kukuřičných placek. Doporučujeme, aby
vaše družiny využily prvního receptu, například jako součást programu na táboře.
Abyste zjistili, že je těsto dobře vypracováno, zkuste válet kousek v dlaních do tenka.
Pokud se jeho okraj láme, pokračujte ve vypracovávání. Když se již pokusná placička
neláme, nechte těsto odpočívat 5 minut (ale ne více než 15 minut) zakryté vlhkou utěrkou. Potom znovu vyzkoušejte jeho konzistenci. Je-li to nutné, přidejte ještě trochu
vody a opatrně vypracujte.
TRADIČNÍ ZPŮSOB PŘIPRAVY TĚSTA
Potřeby: 1 kg kukuřičného zrna (výsledkem bude 1,6 kg těsta, které vystačí na cca 50
placek přibližně 14 cm v průměru), horká voda, citron, hluboká pánev s pokličkou,
hmoždíř nebo drtič
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Postup: Nejprve přeberte zrní, odstraňte všechny nečistoty a špatná zrna. Nechte zrní
oschnout. Pak je nasypte do nádoby, na každý kilogram zrna přidejte 2 l vody s rozpuštěnými 2 polévkovými lžícemi citrónové šťávy. Nádobu postavte na oheň a postupně zahřívejte až k varu, několik minut vařte na mírném ohni a míchejte dřevěnou
vařečkou. Poté nádobu odstavte, přikryjte ji a nechte stát přes noc. Dobře uvařená
kukuřice se pozná podle toho, že zrno mezi prsty lehce praskne.
Dalšího dne slijte vodu a kukuřici několikrát propláchněte, dokud nebude odtékat čistá
voda. Nemíchejte. Nechte zrno oschnout. Poté je zrno připraveno k drcení v hmoždíři
nebo v kamenném drtiči. Rozdrťte zrno. Přidejte malé množství vody, abyste mohli
vyválet těsto. Uložte těsto na vlhké místo a oddělte vždy jen takové množství, kolik
potřebujete na výrobu tortill, která je popsána dále. Na jednu placku, která má asi
14 cm v průměru, potřebujete 30 g těsta.
MODERNÍ ZPŮSOB PŘÍPRAVY TĚSTA
Potřeby: 1 kg kukuřičné mouky (výsledkem bude 2,25 kg těsta, které vystačí na cca 75
placek přibližně 14 cm v průměru), horká voda, hluboká nádoba (pánev s pokličkou,
mísa atd.)
Postup: Na každý kilogram mouky potřebujete 1,25 l horké vody. Nemáte-li přesnou
odměrku, použijte jako odměrnou nádobku skleničku (0,2 l pozn. překl.). Vsypte polovinu množství mouky do nádoby, postupně přidávejte vodu a dobře míchejte. Poté
přidejte zbytek mouky a stále míchejte, dokud těsto není měkké a vláčné. Pořádně
vypracujte těsto tak, aby v něm nebyly žmolky, ujistěte se, že všechna voda a mouka
se dokonale spojily a že je těsto vláčné. Je-li to nutné, přidejte ještě trochu vody.
PLACKY
Potřeby: ruční lis nebo 2 průhledné čtvercové kusy plastické hmoty, velký ubrus nebo
utěrka, nádoba na uchování tortill, pánev na smažení.
Postup: Z asi 30 g těsta uhněťte kuličku a položte doprostřed na jednu z destiček lisu
a přitiskněte druhou. Čím větší bude tlak, tím tenčí bude placka. Odkryjte opatrně
vrchní z destiček. Druhou s tortillou potom velmi opatrně obraťte sejměte. Položte
tortillu na rozpálenou pánev a případně ji srovnejte. Obraťte ji 3 až 4krát, dokud není
po obou stranách opečena do zlatova. Hotové tortilly skládejte na sebe do nádoby
a zakryjte ubrouskem.
Čerstvě připravené tortilly jsou nejlepší, ale je možno je ohřívat nad párou nebo na
pánvi. V krajích, kde je nádobí drahé, se podává tortilla s náplní jako tzv. mexický talíř. Náplň tortilly záleží na vaší fantazii. Je možno použít vše, co máte po ruce: hovězí,
vepřové nebo drůbeží maso, rajčata, fazole, česnek, cibuli, avokádo atd.
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Hry venku
DEN ZAMYŠLENÍ - RITUÁL (mezinárodní)
Tento rituál může být hezkým ukončením výpravy konané např. u příležitosti Dne
zamyšlení. Aktivita pro 10 skautek a jednoho vedoucího (vypravěče).
Skautky stojí v kruhu či v podkově. Uprostřed je 10 svíček rozestavených do tvaru
trojlístku. Dívka, která představuje jednu ze zemí, vždy předstoupí, řekne bod zákona
ze „své“ země a zapálí svíčku.
vypravěč:

1.skautka:
vypravěč:
2.skautka:
vypravěč:
3.skautka:
vypravěč:
4.skautka:
vypravěč:
5.skautka:
vypravěč:
6.skautka:
vypravěč:
7.skautka:
vypravěč:
8. skautka:
vypravěč:
9.skautka:
vypravěč:
10.skautka
Vypravěč:

„Dnes je Den zamyšlení, den společných narozenin našich zakladatelů,
Lorda Baden-Powella a jeho ženy Olave. V tento den se scházejí skautky po celém světě, aby si připomněly své sestřičky a poslali jim v myšlenkách pozdrav. Všechny nás spojuje jeden slib a zákon. Připomeňme
si nyní zákon skautek slovy sestřiček z různých zemí. Toto je první bod
ze Švédska:“
Skautka vždy mluví pravdu a drží dané slovo.
Druhý bod z Finska:
Skautka je věrná a váží si názorů druhých.
Třetí bod z Argentiny:
Skautka slouží a pomáhá druhým bez očekávání chvály a odměny.
Čtvrtý bod z Norska:
Skautka je ke všem přátelská a je dobrá kamarádka.
Pátý bod z Austrálie:
Skautka je vděčná a zdvořilá.
Šestý bod z Rakouska:
Skautka vidí Boha v přírodě, a proto chrání rostliny a zvířata.
Sedmý bod z Haiti:
Skautka poslouchá bez odmlouvání a nedělá nic jen napůl.
Osmý bod z Belgie:
Skautka má vždy dobrou náladu.
Devátý bod z Itálie:
Skautka je pracovitá a hospodárná a stará se o majetek ostatních lidí.
Desátý bod z Lucemburska:
Skautka si váží sama sebe.
„Toto je náš zákon. Snažíme se jej dodržovat, aby duch skautingu ozářil
svět, stejně jako naše svíčky ozařují tento pokoj. Když budeme dodržovat
každou část zákona, plamen skautingu nikdy neuhasne.“

Tipy pro vůdkyni: Text je dobré dát dopředu skautkám na papíru, aby se ho mohly naučit. Světlušky možná budou papírek potřebovat pro jistotu i během obřadu. Vůdkyně
by měla text brát spíš jako inspiraci, určitě najde vlastní slova, která budou vhodná
pro danou příležitost i její oddíl.
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FRANCOUZSKÝ KRIKET (Francie)
Postavte jednoho skauta doprostřed kruhu ostatních hráčů. Skauti po obvodu kruhu
hází míček na skauta uprostřed. Ten se snaží míček odehrát kriketovou pálkou. Když
míček trefí skauta uprostřed, je vyřazen.
KOMUNIKACE BEZE SLOV (mezinárodní)
Vytvořte 2 týmy. Během aktivity je zakázané mluvit. Hra může prověřovat sebeovládání skautů, v takovém případě ústa ničím nezalepujeme. Zadejte skupince nějaký
úkol a dbejte na to, aby jej vykonala bez mluvení. Např. postavit stan, vytvořit ohniště, uvařit. Důležité je na konci s účastníky probrat, jak se při hře cítili, kde spolupráce
vázla a co jim naopak komunikaci usnadňovalo.
KRABÍ FOTBAL (mezinárodní)
Rozdělte se do dvou týmů a vyznačte brány. Při tomto fotbale není dovoleno ani stát,
ani klečet. Hráči se stávají kraby, ruce i nohy mají na zemi, tělo nad zemí. Brankářům
je umožněno klečet, ale zato nesmí opustit brankoviště.
KUŽELKY (Anglie)
Skauti z Anglie se baví házením míčku na kuželky. Většinou jich je deset, každý hráč
má dva hody. Postavte kuželky do trojúhelníku a házejte ze vzdálenosti cca 3 metrů.
Pochopitelně vyhrává hráč, který shodí více kuželek. K této hře potřebujete jen kuželky, míč a křídu.
PÉTANQUE (Francie)
Na začátku kola se hodí „prasátko“ (menší míček), a pak každý hráč jeden po druhém
hází své koule tak, aby se hodem k „prasátku“ přiblížil co nejvíce. Vítězem je hráč, jehož koule jsou nejblíže. Stručná pravidla této zábavné hry najdete na petanque.cstv.cz
SEMAFOR (mezinárodní)
Dokážete poslat krátkou zprávu použitím praporkového semaforu? Zkuste zjistit výhody rozdílných barevných signalizačních vlaječek v různém prostředí. Na tuto hru
potřebujete jen signalizační vlaječky a dalekohled. Vymyslíte vlastní způsob dorozumívání na velké vzdálenosti (třeba i pomocí signalizačních praporků)?
SÝROVÝ ZÁVOD (Švýcarsko)
Vedoucí hry vyvolává názvy sýrů a hráči musí běžet ke kartičce se zemí, ze které
myslí, že vyvolaný sýr pochází. Příklady názvy sýrů: Dánský modrý, Feta, Ementál,
Rockerfoot, Cearphilly, Mozarella, Gouda, Brie, Eidam, Gruber…
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Hry do klubobvny
BARVY (Indie)
Vedoucí hry vyvolává barvy. Hráči pak musí běžet a dotknout se něčeho, co má vyvolanou barvu. Občas vedoucí může vyvolat 2 či 3 barvy najednou a hráči pak musí najít
způsob, jak se dotknout všech tří barev najednou. Hráči nesmí použít vlastní oblečení
a měli by udělat pokaždé alespoň 5 kroků.
Můžete vyzkoušet používat při hře cizí názvy barev (anglické, německé….) . V Indii
používají často pro barvy slova z jazyka hindú: Hara = zelená; Narangi = oranžová;
Lal = červená; Zambla = ﬁalová; Pila = žlutá; Nila = modrá; Gulami = růžová
CESTA KOLEM SVĚTA (mezinárodní)
Dvouhodinová oddílová schůzka světlušek a skautek
Holky přichází na oddílovku, ve dveřích je vítají letušky a usazují je do pomyslného
letadla. (Na koberci vždy dvě a dvě vedle sebe a mezi nimi ulička.) Když jsou všichni
na palubě, pouští se zvukový doprovod, letušky připravují pasažéry na start, podávají
bezpečnostní instrukce, letadlo vzlétá.
První přistání máme v Japonsku. Pouští se japonská hudba, komentátor oznamuje,
kde jsme, přichází Japonky v kimonech, s jehlicemi ve vlasech. Usazují holky po
obvodu koberce a rozdávají jim jídelní tyčinky. Po kruhu kolují mističky s různým
sušeným ovocem, každý si může dát, co hrdlo ráčí, ale pouze tyčinkami. Po jídle opět
nastupujeme do letadla.
Další přistání je v Austrálii. Halou zní zvuk didgeridoo a aboridžinský zpěv. Aboridžinci jsou známí svým výtvarným stylem, ve kterém jsou obrazy z velké části
tvořeny různobarevnými tečkami a jednoduchými symboly. Naše „australská sestra“
si holky odvádí do vedlejší místnosti, kde jsou připraveny věci na malování. Každá
z holek si „vytečkuje“ pomocí malé houbičky skautský trojlístek.
Přelétáme do Jižní Ameriky, konkrétně do Brazílie. S Brazilkami se učíme capoeiru,
tamější bojové umění, které připomíná tanec. Holky se dozvídají, že je to proto, že
za časů otrokářství nemohli otroci trénovat žádná bojová umění a proto svůj trénink
maskovali za tanec.
Z Jižní Ameriky se přesouváme do Severní. S kanadskými a americkými skautkami
se naučíme pohybovou písničku „Hokey Pokey“.
A máme tu poslední cestu přes oceán. Do Afriky. Přistáváme v deštném pralese a zrovna
začíná pršet… Sedneme si do kroužku a hrajeme hru „déšť v pralese“. Ztlumí se veškerá hudba, v hale musí zůstat absolutní ticho. Vedoucí hry jde do středu kruhu. Potom
začne dělat pomocí rukou určitý zvuk a jde po obvodu kruhu. Holky, kolem kterých prochází musí v okamžiku, kdy je míjí začít dělat stejný zvuk a dělat ho tak dlouho, dokud
se k nim nedostane zpátky. Ve druhém kole už ovšem dělá jiný zvuk a holky ho jedna
po druhé, tak jak je míjí, podle něj mění. Prolínající se zvuky vytvářejí iluzi postupně
slabého, pak silného deště, bouřky a poté opět postupného utichání deště.
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Zvuky:
1. Tření dlaní
2. Dva prsty ťukají lehce do dlaně druhé ruky
3. Tři prsty ťukají do dlaně druhé ruky
4. Čtyři prsty ťukají do dlaně druhé ruky
5. Tleskání
6. Tleskání + dupání jednou nohou
Pak následují zase postupně body 5., 4., 3., 2. a nakonec zase 1.
Teď už nás čeká jen návrat do Evropy. Vracíme se do České republiky. Hraje česká hudba, vystupujeme z letadla. Všichni se volně pohybují po koberci. Stejně jako
v ostatních zemích provází holky prostřednictvím mikrofonu moderátor. Každá si nakonec rukama modeluje pomyslnou kuličku z kamarádství, radosti, štěstí, kterou si
nese v dlaních, a odfouknutím z dlaní ji předává s úsměvem někomu dalšímu. Každý
si takto vymění s ostatními několik „kuliček“. (Tento pozdrav je inspirován úvodním
rituálem CVVZ 2002)
DĚTSKÁ PRACOVNÍ SÍLA (mezinárodní)
V rozvojových zemích pracuje na plný úvazek přibližně 120 milionů dětí ve věku
5 až 14 let. Pracovní doba je dlouhá a bídně placená. Ukažte svůj umělecký talent
a zkuste vyrobit plakáty proti dětské práci. Tyto plakáty mohou být vyrobeny malbou,
kresbou, koláží nebo použijte jakoukoliv jinou metodu (například internetové letáky
a plakáty zabývající se tímto problémem). Pokud se chcete dozvědět víc, zkuste navštívit stránky mezinárodních organizací, které se problémem pracujících dětí (nejen)
v rozvojových zemí zabývají:
www.unicef.org, www.raw-deal.org.uk, www.savethechildren.org.uk, www.ifo.org.
Skauti v zahraničí, zejména v asijských, arabských a afrických státech, kde je dětská
práce větším problémem než u nás, organizují celou řadu projektů, kterými se snaží
těmto dětem pomoci, vzdělávat je (většina z nich je negramotná, protože místo do
školy chodí do práce) a věnovat se jim ve volném čase. Jste schopni vymyslet také
svůj projekt pro děti uprchlíků v Česku, dětem z dětských domovů apod.?
ERBY (Bavorsko)
Téměř každé město, region, stát má svůj vlastní erb nebo znak. Ve středověku měl
svůj znak každý rytíř.
Dejte každému účastníkovi hry prázdnou šablonu štítu. Vyhlaste soutěž o nejkrásnější
erb, který by měl symbolizovat osobu, které štít patří. Skauti a skautky si pak sami
své štíty navrhují a vykreslují. Pokud erby vytváří o samotě, poznají bez nápovědy,
komu který štít patří?
EUROVLAK (mezinárodní)
Tato hra je vhodná pro skupiny alespoň tří lidí, nejlépe zhruba deseti. Aktivita trvá
45-60 minut. Potřebujete k ní okopírovaný seznam cestujících (viz konec popisu hry).
Hráčům rozdáme seznam cestujících a řekneme jim, aby si vybrali 3 cestující, se kterými by byli ochotni sdílet 7 nocí jedno kupé ve vlaku z Lisabonu do Moskvy a 3, se
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kterými by v žádném případě necestovali. Nejprve necháme dostatečný čas na individuální rozhodnutí, potom skupiny požádáme, aby vytvořily společně pořadí a i důvody, které toto pořadí ovlivnily. Po zhruba 20 minutách požádáme hráče o pořadí
a důvody a hru vyhodnotíme.
Hodnocení: stereotypy používáme mnohem častěji, než jen při této hře. Ve skutečnosti
nikoho z těch lidí, které jsme si dopředu vybrali nebo odmítli, neznáme. Je důležité
nedívat se na člověka jako na příslušníka nějakého národa nebo skupiny, ale jako na
jednotlivce, který může být stejný jako my. Nebo prostě jen jiný. Ale nikdy nevíme
dopředu, jestli je zlý.
Seznam pasažérů: muslim z Iráku, tlustý bankovní úředník ze Švýcarska, africká žena
prodávající výrobky z kůže, mladý HIV pozitivní umělec, maďarský cikán právě propuštěný z vězení, německý raper vyznávající alternativní způsob života, nevidomý
pianista z Austrálie, ukrajinský dělník, který se nechce vrátit do vlasti, rumunská
žena středního věku s malým dítětem, švédský opilý skinhead, anglický fotbalový
fanoušek jedoucí na zápas, polská prostitutka, homosexuální dvojice držící se za ruce,
francouzský farmář mluvící pouze francouzsky s košíkem zavánějícího sýra, kurdský
uprchlík vracející se z Libye
FILMOVÝ FESTIVAL V CANNES (Francie)
Uspořádejte si svůj vlastní ﬁlmový festival. Předveďte krátkou scénku, citát a dialogem či výtvarně zpracujte své oblíbené ﬁlmy nebo klipy a vysvětlete, proč je máte
rádi. Vítězný ﬁlm je možné, pokud to dovolí podmínky, přehrát. Variantou hry může
být omezení žánru (např. kreslené ﬁlmy, komedie, akční,…)
HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE (mezinárodní)
Přeložte písničku „Hlava, ramena, kolena, palce“ do cizích jazyků a zpívejte její různé jazykové verze. Text v češtině zní:
Hlava, ramena, kolena, palce,
Kolena, palce, kolena, palce
Hlava, ramena, kolena, palce,
Kolena, palce, kolena palce
Oči, uši, pusa, nos.
HOJNOST SENDVIČŮ (mezinárodní)
Vytvořte různé sendviče podle jednotlivých jídel evropských zemí. Francie – sýr Brie
a rajčata na bagetě, Německo – německé klobásy, kyselé zelí a hořčice, Itálie – parmská šunka a olivy atd. Nechte každou družinu připravit jeden druh sendvičů, a pak
všichni choďte a vzájemně ochutnávejte.
HOLUBICE MÍRU (mezinárodní)
Holubice je celosvětovým symbolem míru. Můžete je vyrobit a pověsit tak, aby létaly
okolo vašeho pokoje, nebo je můžete někomu věnovat jako „mírový dárek“. Potřebujete jen papír a nůžky. Instrukce naleznete na:
www.zoomdinosaurs.com/crafts/newyear/dove/
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LIMERICK (Anglie)
Limerick je báseň o 5 řádcích. První, druhý a pátý se rýmují. Úkolem hráčů je napsat
vlastní krátkou básničku o své vlastní zemi a o své oblíbené evropské zemi.
NÁRODNÍ HYMNY (mezinárodní)
Přehrajte národní hymny (i s texty jsou k dispozici na www.national-anthems.net)
a vyzvěte účastníky, aby si zkusili tipnout, odkud která hymna je. Po každé hymně
diskutujte, proč si kdo myslí kterou zemi. Hru můžete doplnit povídáním o příležitostech, kdy se hymny hrají, a jak se při nich máme chovat.
ORIGAMI (Japonsko)
Udělejte si papírový turnaj ve skládání origami. (více také na www.origami.cz)
Můžete také uspořádat u anglických skautů oblíbený závod družstev v plavbě „papírových kyblíčků“ po vodě. Vítězí družstvo, které v časovém limitu přepraví více vody
na větší vzdálenost.
OVOCNÝ KOŠ (Indie)
Skauti a skautky se posadí do kruhu a každý představuje určité ovoce. Je možné, aby
více hráčů představovalo stejné ovoce (například 6 jablek, 6 pomerančů…) Ten, kdo
sedí vprostřed, vykřikne jméno nějakého ovoce a všichni, kteří toto ovoce představují
včetně toho, kdo jméno vykřikl a seděl uprostřed, musí vstát a přesednout si na jiné
místo. Na koho nezbude místo, vypadává a sedá si doprostřed.
Občas lze vykřiknout místo názvu ovoce „ovocný koš“, to si pak musí přesednout
všichni. Skauti a skautky z Indie používají při hře názvy tamních druhů: například
papája, banán, granátové jablko, limeta, pomeranč, ananas, kokos…
SVATÝ JIŘÍ (mezinárodní)
Svatý Jiří je patron skautů, ale je také patronem mnoha zemí a regionů v Evropě včetně Anglie, Kapadocie, Rumunska, Srbska a Černé hory, některých regionů Francie,
Německa a Itálie. Snažte se o něm získat co nejvíce informací. Porovnejte například,
jak různé země slaví svatého Jiří.
SVĚTOVÁ CENTRA SKAUTEK (mezinárodní)
„Dvohodinová aktivita během společné oddílovky světlušek a skautek.
Začínáme tancem v hale na koberci. Zdravíme se postupně různými pozdravy. Během
tancování jsou po okraji koberce rozmístěny obrázkem dolů kartičky se znaky čtyř
světových center skautek. Počet odpovídá počtu holek.
Každá z holek si vezme jednu kartičku a podle toho, jaký obrázek mají na kartičce,
vytvoří čtyři skupiny.
Sedneme si do kroužku. Formou „otázek do davu“ se všichni stručně seznámí s tím,
že existují světová skautská střediska. Každá skupina dostane obálku s rozstříhanou
fotkou jednoho z center a několika základními informacemi. Mají za úkol sestavit
obrázek a nalepit ho na čtvrtku.
Každá skupina ukáže ostatním svůj obrázek a podle informací, které dostala, představí centrum.
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Mezitím vedení připraví v ostatních místnostech „centra“, po kterých budou holky
putovat. V každém „centru“ stráví přibližně 20 minut a potom se vymění. Každá skupina tedy postupně navštíví všechna „centra“, ve kterých je přivítají stylově oblečení
provozovatelé. V každém si vždy ozkouší typickou aktivitu ze země, ve které se centrum nachází a ochutnají nějakou místní specialitu.
Pax Lodge, Velká Británie: V zemi Sherlocka Holmese jsou holky pozvány na šálek čaje o páté a poté si vyzkouší své detektivní schopnosti. Každá z nich za pomoci
razítkovacího polštářku otiskne palec na dvě papírové kartičky. Potom se kartičky
zamíchají a skupina má za úkol přiřadit k sobě odpovídající otisky.
Our Cabaña, Mexico: V Mexiku si holky upletou indiánský náramek z bavlnek. K práci mohou pojídat typickou Mexickou plodinu – kukuřici (popcorn).
Our Chalet, Švýcarsko: Švýcarsko je země hodinek a čokolády. Tak i holky čeká čokoláda a hodinky. Během první aktivity mají za úkol najít poslepu budík podle tikání.
Potom si udělají dvojice, ideálně světluška-skautka a vzájemně si nakreslí na ruku
hodinky.
Sangam, Indie: Na přivítanou se podává masala – černý čaj svařený se speciálním
kořením, mlékem a cukrem. Když každý ochutná, můžou si všichni společně zacvičit
jógu.
Zbytek oddílovky trávíme společným veselením a tancem.
TAJNÉ VŮNĚ (Brazílie)
Připravte 6-15 různých aromatických přírodních substancí (list, květ, plod, mech,
kůra, šiška) do látkových pytlů a rozestavte je do řady jeden vedle druhého. Jednotliví
hráči zkoušejí rozpoznat substance pouze po čichu. Nesmí se jich dotknout. Vítězí
hráč s nejjemnějším nosem.
Varianty:
- dejte všechny předměty do jednoho balíčku nebo nádoby. Hráči zkouší vytvořit hromady podle vůní.
- každý si zakryje jedno oko páskou, Vezměte několik aromatických vůní (ocet, parfém, eukalypt, citrón..) a naneste vůni každému na krk takovým způsobem, aby bylo
několik hráčů se stejnou vůní. Úkolem hráčů je seskupit se k ostatním se stejnou vůní
co nejrychleji.
TŘI KRUHY (mezinárodní)
Hráči chodí po místnosti. Na pokyn vedoucího si každý nenápadně vybere jednoho
člověka, okolo kterého má za úkol oběhnout tři kruhy. Následuje úžasný zmatek.
„VTIPNĚJŠÍ“ VYHRÁVÁ (mezinárodní)
„Vždyť se jen smějeme. Když si vyprávíme vtipy o cikánech nebo židech, to přeci
ještě neznamená, že jsme rasisti!“
Tato hra je určena minimálně pro 5 hráčů a trvá 45 minut. Potřebujeme: vtipy, klobouk, velký papír nebo ﬂipchart na zapisování výsledků soutěže.
Cíle aktivity: Aktivita chce poukázat na to, jak humor zapříčiňuje nebo upevňuje předsudky; ukázat míru naší zodpovědnosti za situace kolem nás, se kterými nesouhlasí-
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me; jaký „efekt“ mají tyto vtipy na nás a na ty, proti kterým je tento vtip namířený.
Připravíme vtipy zaměřené na různé menšiny (např. o cikánech, vegetariánech, bohatých lidech, Židech, postižených, politicích, cizincích, homosexuálech a dalších
„tabu“ tématech). Napíšeme připravené vtipy na kus papíru a dáme je do klobouku.
Poté posadíme hráče do kruhu a necháme klobouk kolovat. Každý hráč si vytáhne
jeden vtip, který přečte nebo zahraje. Ostatní členové hodnotí zdvižením prstů, jak se
jim vtip líbil (1-3 prsty = body). Výsledky zapisujeme na tabuli.
Hodnocení: Všichni hráči by se měli vyjádřit, jak se cítili v průběhu hry. Potom můžeme položit tyto nebo podobné otázky: Který vtip vyhrál a proč? Který dostal nejméně
bodů a proč? Jak se cítíte, když je vtip namířen proti vám, nebo něčemu, co se vás
silně týká? Které vtipy považujete za nejlepší? Který vtip už považujete za neakceptovatelný a proč? Jaký může být dopad rasistických/sexistických vtipů? Co uděláte,
když někdo ve vaší společnosti vypráví urážlivý vtip? (směju se na celé kolo, ze slušnosti se usměju, směju se, protože se smějí moji přátelé, řeknu, že takové „vtipy“ jsou
urážlivé a sprosté, odejdu a nic neřeknu)
Tip pro vedoucího aktivity: Výběr vtipů je nejdůležitější, protože tato aktivita se může
lehko vymknout z ruky. Zahrňte konstruktivní i destruktivní vtipy. Vyhněte se vtipům,
které můžou zranit někoho ze skupiny. Bohatým zdrojem vtipů je Internet, humoristické časopisy apod.
VÝMĚNA PENĚZ (mezinárodní)
Rozdejte každému účastníkovi kartičky s různými obnosy v různých měnách. Řekněte jim, ať si navzájem vyměňují peníze. Měli by vyjednávat podle toho, co považují
za správný kurz. Na konci hry se zeptejte, kolik a čeho mají. Podle kurzu nakonec přepočítejte, kolik kdo má v českých korunách a porovnejte výsledky. Kdo má nejvíce,
vítězí. Potřebujete pouze noviny s aktuálním kurzem.
VÝZVA EVROPSKÝM ZEMÍM (mezinárodní)
Sedněte si do kruhu. Každému dejte tajně jméno nějakého evropského státu – alespoň 2 nebo 3 hráče na každou zemi. Jakmile je země vyvolána, příslušník dané země
oběhne kruh a sedne si zpět tam, kde začal. Jestliže je zavoláno „Evropa“, každý běží
k předem danému cíli a zpět. Kdo je při návratu poslední, je vyřazen. Jestli sedíte na
židlích, bude možná zajímavé odebrat jednu židli v době, kdy hráči odbíhají.
ZATANČETE SI S KASTANĚTAMI (Španělsko)
Vytvořte si jednoduché kastaněty z kartónu a dvou víček od lahve.
Přeložte obdelníkový karton na třetinu a bezpečně jej slepte. Pak přeložte útlejší část
kartonu na polovinu. Obě víčka přilepte dovnitř ohnutého kartonu tak, že zmáčknutím
dohromady vydají o sebe zvuk. Zkuste pak s nimi trénovat tanec ﬂamengo.
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3. O získávání peněz
Chtěli byste společně tábořit se zahraničními skauty u nás nebo v zahraničí a myslíte,
že je to příliš nákladné? Pak hledejme cesty, jak náklady snížit na minimum.
V České republice existují dva základní zdroje grantových prostředků na společné
aktivity mládeže z různých zemí: (1) dotace MŠMT a (2) program Mládež Evropské
unie.
Kromě těchto dvou hlavních programů celostátních můžete možná využít podpory
své obce – mnohá i menší města vypisují grantové programy na podporu mládeže.
Podívejte se na svém obecním úřadě, se kterými městy či regiony v jiných státech se
vaše obec přátelí. Pokud v nich naleznete partnerský skautský oddíl, máte podporu
své obce možná na dosah.

3.1. Dotace MŠMT v oblasti mezinárodní spolupráce
Díky tomuto programu můžete v jednom roce přijmout na svém táboře skauty ze zahraničí, jimž prakticky uhradíte téměř celý pobyt u nás. S ﬁnanční podporou na dopravu je příště můžete navštívit u nich a být jejich hosty. Celá výměna vás tak může
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přijít možná jen na 50% cestovného. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR vyhlašuje v rámci svých dotačních programů i možnost podporovat mezinárodní
výměny a spolupráci dětí a mládeže, tj. mj.
•
•
•

dvou- a vícestranné cílené výměnné aktivity pro členy NNO (neziskové nevládní
organizace),
účast členů NNO na mezinárodních táborech konaných v České republice
s min. účastí 30% zahraničních účastníků a mezinárodních táborech konaných
v zahraničí,
dvou i vícestranná jednorázová setkávání mládeže u nás i v zahraničí, jejichž obsahem je vzájemné prohlubování spolupráce a výměna zkušeností, které jsou důležité pro další činnost NNO, případně reprezentaci státu,…

Dílčí projekty skautských středisek či jiných organizačních jednotek na výměnné aktivity, účast na mezinárodních táborech a setkáních sumarizuje a předkládá MŠMT
za celou organizaci Kancelář ústředí Junáka. Minimální požadavky na tyto projekty
a způsob jejich sumarizace upravuje každoročně v červnu vydávaný pokyn zahraničního zpravodaje. Z něho vybíráme následující informace.
Podmínky projektu
Organizační jednotky Junáka předkládají již plně připravené projekty na speciálním
formuláři, jenž je přílohou pokynu.
Projekty musí splňovat následující podmínky, poskytnutou dotaci v programu Zahraničí lze použít následovně:
a) na úhradu
• nejvýše 50% nákladů na dopravu českých účastníků výměn a táborů, seminářů
a dalších akcí v zahraničí,
• nákladů na ubytování, stravování, místní dopravu a na programové zabezpečení
akcí, max. do výše 300,00 Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce v ČR, nejvýše však do 70% celkových nákladů. Doporučujeme žádat
o částku max. cca 150,- Kč na os./den, v případě žádosti o částku vyšší je nutno ji
v žádosti odůvodnit.
b) účastníky projektu mohou být děti a mládež ve věku od 10 do 26 let, podmínkou
je členství v Junáku,
c) dotaci lze použít rovněž na 1 vedoucího na každou započatou skupinu 10 dětí do
18 let, nejnižší možný počet účastníků ve skupině je 5,
d) délka pobytu v zahraničí je nejméně 5 dnů, maximální délka dotovaného pobytu
v ČR 14 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. V případě projektů zaměřených na
rozvoj příhraniční spolupráce organizovaných NNO působících na území euroregionu může být délka pobytu nejméně 3 dny.
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e) pro dodržení hospodárnosti vynakládání ﬁnančních prostředků státního rozpočtu
bude dotován prokazatelně nejlevnější a nejvýhodnější způsob dopravy.
f) organizační jednotka je povinna uložit seznam účastníků mezinárodní akce, který
obsahuje jméno, datum narození a bydliště a přiložit jej k celkovému hodnocení
akce,
g) písemnou zprávu o průběhu a vyhodnocení akce je nutné zaslat do Kanceláře
ústředí Junáka spolu s vyúčtováním dotace.
•
•
•

Ústředí Junáka může jednotlivé částky žádosti krátit.
Nedílnou součástí žádosti je vyplnění příslušné tabulky rámcového rozpočtu.
Žádosti doporučujeme doplnit fotodokumentací z předcházejících mezinárodních
aktivit, o předběžný program akce apod.

Zasílání žádostí
Žádost o dotaci je nutno doručit na potvrzeném originálu formuláře do Kanceláře
ústředí Junáka nejpozději do 10. října roku předcházejícího roku projektu (tedy na
projekty v roce 2007 v říjnu 2006). Obvykle je stanoven pouze jeden termín předkládání projektů na akce realizované kdykoliv během celého roku.
Žádosti došlé po výše uvedeném datu mohou být zařazeny pouze v případě, že se
některý z řádně předložených a schválených projektů neuskutečnil.
V případě podpory projektu ze strany ministerstva bude žadatel vyrozuměn Kanceláří
ústředí Junáka (obvykle v únoru následujícího roku, kdy jsou dotace schváleny) a obdrží příkazní smlouvu, jež dále stanoví způsob nakládání s dotačními prostředky a jejich vyúčtování. Ještě jednou připomínáme, že nedílnou součástí každého vyúčtování
je i písemná zpráva o proběhlé akci, doplněná nejlépe o fotodokumentaci.

3.2. Program EU „Mládež“
O něco náročnější na přípravu, avšak lákavější co do výše ﬁnancování, je získat podporu od programu EU „Mládež“. V České republice jej administruje Česká národní
agentura Mládež, o níž se více můžete dozvědět na adrese www.youth.cz. Agentuře
patří dík mj. za podporu vydání této publikace.
Jaká je struktura programu MLÁDEŽ?
Zde jsou ve zkratce čtyři hlavní z tzv. akcí, na něž se program dělí a které jsou využitelné pro nás:
AKCE Č. 1: Výměny mládeže
Akce programu Výměny mládeže nabízí skupinám mladých lidí jedinečnou příležitost k setkávání. Výměnné pobyty musí mít jasně daný cíl a hodnotu a skupiny se
v jejich rámci věnovat společným tématům a prostřednictvím společných aktivit se
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učit o kultuře svých protějšků. Výměny mohou zahrnovat zhruba stejně velké skupiny
mladých lidí ze dvou i více států. Na výměnu lze získat poměrně vysoký paušál na
osobu a den.
AKCE Č. 2: Evropská dobrovolná služba
V rámci této akce mohou mladí lidé strávit až 12 měsíců v zahraničí jako dobrovolní
pracovníci, kteří pomáhají při projektech místního charakteru v rozmanitých oblastech: může se jednat o sociální a ekologické projekty, nové vývojové trendy v umění,
kultuře i nových technologiích, projekty pro sport a volný čas atd. Pro skauty to může
být třeba dobrovolný pobyt na některém ze zahraničních národních či regionálních
ústředí, kde budou pomáhat s přípravou akcí apod. Junák má akreditaci na vysílání (a přijímání) dobrovolníků, neváhejte proto kontaktovat zahraniční odbor, pokud
máte zájem vycestovat a dobrovolničit. (víz kapitolu 1.5.)
AKCE Č. 3: Iniciativy mládeže
Prostřednictvím této akce mohou mladí lidé získat podporu pro projekty na místní
úrovni, které jim umožní konfrontaci s častými otázkami a obtížemi v souvislosti
s aktuální problematikou mládeže v Evropě. Záměrem této akce je dát mladým lidem možnost rozvinout a vyjádřit vlastní tvořivost a iniciativu. Dalším cílem je také
poskytnout dobrovolným pracovníkům v rámci evropských programů konkrétní příležitost prakticky využít zkušenosti a dovednosti získané během dobrovolné služby.
Požádat lze o podporu jakéhokoliv zajímavého projektu na místní úrovni, otevřeného
i nečlenům – například skautský dětský den apod. Z iniciativ byl podpořen i projekt
Dobrodružství za obzorem, v jehož rámci byla vydána i tato publikace.
AKCE Č. 5: Podpůrná opatření
Podpůrná opatření jsou oporou a doplňkem akcí programu MLÁDEŽ. Jejich cílem
je upevnit a zmnožit jeho přínosy, udržovat a rozvíjet inovativní akce na úrovni
Společenství a zlepšovat kvalitu, především formou výměny osvědčených postupů
a školení organizátorů o významu evropské dimenze programu. Opatření jsou rovněž
ideálním nástrojem k podpoře kooperačních iniciativ, které přispívají k dosažení všeobecných cílů programu, tj. posílení evropských mládežnických politik, a současně
i k podpoře široké spolupráce se třetími zeměmi v oblasti práce s mládeží. Z této akce
byl například podpořen první seminář zahraničního odboru Za obzor (nyní Horizont,
viz kapitolu 4.1.) a účast „medvědářů“ na Evropských skautských konferencích (viz
kapitolu 2.3.3.), včetně vydání předchozí publikace zahraničního odboru.
Zahraniční odbor nabízí komplexní pomoc při přípravě vašich projektů v programu
Mládež. Neváhejte se na nás obrátit, nejlépe e-mailem na youth@skaut.cz.
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4. Zahraniční odbor Junáka
4. 1. Servis pro vás
Zahraniční odbor Junáka sídlí v kanceláři Ústředí Junáka a skládá se ze dvou dobrovolných zahraničních zpravodajů (pro WOSM a WAGGGS), z placeného sekretáře
a většího množství příležitostných dobrovolníků. Zahraniční odbor přináší zejména
prostřednictvím svého sekretáře rozsáhlý servis členům našeho hnutí:
Internetové stránky:
na adrese www.skaut.cz/mezinarodni vznikly v průběhu roku 2005 nové Internetové
stránky, které se snaží předjímat odpovědi na nejčastější dotazy českých a zahraničních skautů a přinášet pokud možno nejaktuálnější nabídky různých zajímavých mezinárodních skautských aktivit. Než oslovíte zahraniční odbor, prozkoumejte prosím
tyto stránky, zda-li se v jejich útrobách neskrývá soﬁstikovaná odpověď na váš, možná už někým položený dotaz.
emailová konference:
několik stovek skautů a skautek, roverů a rangers, vůdců oddílů, středisek, okresů se
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již přihlásilo do emailové konference zahraničního odboru ZAHRANICI-INFO. Zde
zhruba jednou týdně přinášíme kompletní přehled aktuálních nabídek, proseb o spolupráci, informací ze světa skautského hnutí ve formě přiloženého souboru MS Word.
Ten je k dispozici ke stažení také na zmíněných Internetových stránkách. Napište si
o informace, které vám patří, na adresu zahraničního odboru international@junak.cz,
do konference vás rádi obratem přihlásíme.
seminář zahraničního odboru
zahraniční odbor pořádá pravidelně každý rok na jaře svůj seminář, který se dříve
jmenoval Za obzor, nyní nově HORIZONT. Jedná se o víkendové setkání, během
kterého se všichni účastníci seznámí s možnostmi mezinárodního skautingu a poskytovaného servisu zahraničního odboru a prakticky si vyzkouší např. psaní projektu,
žádání o grant apod. Všechno je doplněno o zajímavé a akční hry, které z celého semináře dělají také zážitkové setkání.
Jestli se chcete dozvědět víc, setkat se s lidmi, kteří by možná také rádi vyjeli do zahraničí nebo třeba přivítali zahraniční oddíly na svých táborech, potkat se možná i se
zahraničními skauty, pak je seminář Horizont přesně pro vás. Informace o aktuálním
ročníku naleznete dozajista na stránkách odboru nebo v konferenci zahranici-info.
skautské mezinárodní pasy – maličkost, která potěší.
Obě světové organizace, WOSM a WAGGGS, vydali prosté mezinárodní pasy, které
si může každý registrovaný člen Junáka objednat u zahraničního odboru. Pas stojí
pouhých 10 korun a deklaruje, že jste členy mezinárodního skautského hnutí. K ničemu vás sice neopravňuje, ale je to milý suvenýr, který se jedné chladné deštivé noci
někde v Andaluzii před dveřmi skautské klubovny může možná hodit.
poradenství
zahraniční odbor odpovídá denně na několik dotazů ze zahraničí i od členů Junáka.
Jsou to nejrozmanitější otázky od vzhledu mezinárodních vlajek, až po dotazy na
aktuální stav některých projektů, výprav do zahraničí. Poskytujeme také pomoc při
dokončování žádostí o dotace, granty apod. Budeme rádi, když i vám budeme moci
odpovědět. Ale ještě než svůj důležitý dotaz vznesete, pokuste se, prosím, na něj nalézt odpověď sami: v této příručce, na Internetových stránkách odboru nebo jinde,
projekty
Zahraniční odbor pracuje hlavně formou konkrétních projektů.
Projekty mají svůj realizační tým, který zodpovídá za jejich uskutečnění: od propagace přes řešení samotné akce až po konečné vyhodnocení. Tyto týmy jsou tvořeny výhradně dobrovolníky, rovery a rangers, vůdci a vůdkyněmi, oldskauty a oldskautkami
z celé České republiky. Projekty se týkají seminářů (Roverbridge, Horizont apod.),
oﬁciálních českých výprav na zahraniční akce (olympijské hry, světová i evropská
jamboree a mooty apod.), ale také dlouhodobějších aktivit (Lands of Adventure,
skautské dopisování se zahraničním tzv. Pen pals apod.).
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4. 2. Přidejte se k nám!
• Zapojte se i vy do stále hustší sítě zahraničních zpravodajů okresů nebo krajů. Informujte své skauty a skautky, svůj kmen, své vedoucí o jejich možnostech. Pomožte
zahraničnímu odboru efektivně šířit informace, a zapojit tak do našich aktivit stále
více a více členů.
• Řada okresů, středisek, kmenů má svoje Internetové stránky. Nejen pro JOTA /
JOTI (viz kap. 2. 6.) se hodí vystavit také cizojazyčnou (anglickou) verzi. Snadněji
navážete spolupráci, jednodušeji vás osloví zahraniční skauti a skautky, efektivněji
budete žádat o kontaktování vy.
• Sledujte výzvy k zapojení do konkrétních projektů. Jednotlivé týmy v podstatě
neustále hledají někoho, kdo by jim pomohl s organizací námi pořádaných seminářů, oﬁciálních výprav Junáka do zahraničí nebo dlouhodobých projektů. Nebojte se
svých malých zkušeností nebo jazykových schopností – nijak jinak než aktivitou je
nezískáte!
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5. Mezinárodní zakotvení Junáka
Český skauting má své pevné místo ve světě, našich téměř 50 tisíc skautů a skautek
pak dalších více než 40 miliónů přátel v 216 státech a teritoriích.
Junák je členem Světové asociace skautek (WAGGGS) a Světové organizace skautského hnutí (WOSM), na evropské úrovni jejich dvou regionů. Evropské regiony
WAGGGS a WOSM jsou významnými členy Evropského fóra mládeže (YFJ). Jeho
členem se snaží stát také Česká rada dětí a mládeže, kde Junák významně působí.
Oldskauti jako členové Junáka – kmene OS, nesloužící v činovnických funkcích
u dětských oddílů nebo kmenů R+R, jsou prostřednictvím naší asociace členy Mezinárodního společenství dospělých skautů a skautek (ISGF). Dále je Junák členem
stálých mezinárodních konferencí katolických skautů (ICCS) a katolických skautek
(ICCG). Prostřednictvím České rady dětí a mládeže se čeští skauti a skautky dále podílejí na aktivitách Evropského fóra mládeže.
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5.1. Z historie světového skautingu ve vztahu k Junáku
Evropský
region

Evropské
fórum mládeže (YFJ)

Evropský
region

ČRDM
JUNÁK
WAGGGS

WOSM

ICCS

ICCG

ISGF

Vše začalo tak trochu jako pohádka – když zakladatel skautingu, britský generál Baden–Powell tábořil s prvními skauty na ostrově Brownsea, jistě netušil, že stejné dobrodružství budou chtít zažít miliony dalších hochů a dívek na celém světě. Dnes je
jich ve světě okolo čtyřiceti miliónů, dalších asi tři sta miliónů už skautskou výchovou
prošlo.
Všichni dodržovali a dodržují stejné skautské zákony, scházejí se na oddílových a družinových schůzkách, snaží se pomáhat svému okolí. Liší se sice barvou kroje, tvarem
slibové lilie, samozřejmě jazykem a barvou pleti. Ale mají toho spoustu společného
s námi. A my se můžeme spolehnout na to, že kdykoliv někde ve světě zabloudíme,
rádi nám tihle „sourozenci“ pomůžou.
Světová skautská rodina se skládá z národních skautských organizací. Ty jsou někde
jen pro skauty nebo jen pro skautky – podle toho jsou také členy pouze jedné ze dvou
světových organizací – WOSM a WAGGGS. Jinde jsou, jako v Junáku, členy skauti
a skautky společně – a chlapci a muži jsou členy WOSM a dívky a ženy členkami
WAGGGS – organizace tohoto typu jsou nazývány SAGNO a mohou využívat výhod
členství v obou světových organizacích.
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Podívejme se nyní na to, jak se světový skauting vyvíjel v průběhu svých téměř sta let
a jak k němu přispívali i naši členové:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

1907 Baden–Powell pořádá od 1.srpna tábor na ostrově Brownsea – počátek skautingu
1909 založen skauting v Chile jako první zemi mimo britské impérium, následovaly další státy (evropský sever, české země...)
1919 konán první Wood Badge Cours (lesní škola) na základně Gilwell Park
1920 1. světové jamboree a 1. mezinárodní konference v Londýně – založena mezinárodní skautská kancelář (BSIB – Boy Scouts International Bureau)
1922 2. mezinárodní konference v Paříži – založena Světová asociace mezinárodního skautského hnutí (WAISM – World Association of International Scout
Movement). Čeští skauti byli mezi jejími 31 zakládajícími členy (22 evropských)
a A.B.Svojsík se stal členem Mezinárodního výboru. Ředitelem BSIB (od té doby
výkonného a poradního orgánu konference) se stal britský vůdce Hubert S. Martin.
1925 otevřena mezinárodní skautská chata v Kanderstegu ve švýcarských Alpách
1926 den společných narozenin Olave a Roberta B–P 22.února byl vyhlášen svátkem všech skautek na světě – „Dnem zamyšlení“ – Thinking Day (též známý jako
„Den sesterství“, „Den díků“ či „Den přátelství“).
1928 založena světová asociace skautek WAGGGS (World Association of Girl
Guides and Girl Scouts). Československo bylo jedním z 26 zakládajících členů.
1931 1. Rover Moot ve švýcarském Kanderstegu
1931 „Tábory slovanských skautů“ v Praze, organizované Hlavním stanem Svazu
Junáků – skautů RČS, hostily skautské delegace z Polska, Jugoslávie, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Rakouska, Francie a také zástupce skaut. ústředí
z Londýna spolu s čestným oddílem ze zemí britské koruny
1936 Náčelní Junáka Vlasta Koseová se stala členkou Světového výboru WAGGGS
1946 Lady B.P. navštívila Československo
1947 výprava 500 členů československého skautingu se zúčastnila Světového
jamboree Míru ve francouzském Moissonu; starosta Junáka Velen Fanderlík zvolen členem Mezinárodního skautského výboru, kde setrval i po emigraci z Československa
1953 založen IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides)
Mezinárodní společenství dospělých (bývalých) skautů a skautek (od r. 1996 ISGF
– International Scouts and Guides Fellowship) – tento den (25.10.) jeho členové
slaví jako Fellowship Day (Den přátelství/Den společenství)
1958 první JOTA – Jamboree on the air
1961 WAISM se na 18. mezinárodní konferenci mění na WOSM (World Organization of the Scout Movement), Mezinárodní konference na Světovou, Mezinárodní výbor na Světový výbor, BSIB na Světovou kancelář a její ředitel se stává
generálním tajemníkem WOSM.
1990 Československý skauting (sdružující Českého Junáka a Slovenský skauting)
znovu přijat za člena obou světových organizací. Členství ve WOSM ztraceno
po rozdělení republiky a Junák přijat v roce 1996 na Světové konferenci v Oslu.
V témže roce vráceno i plnoprávné členství ve WAGGGS (od roku 1993 byl Junák
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•
•
•
•
•
•
•

přidruženým členem).
1991 Čeští a slovenští oldskauti přijati do IFOFSAG
1994 Junák pořádal INTERCAMP, tradiční setkání západoevropských skautů
1995 kmen OS spoluorganizoval Evropskou konferenci IFOFSAG v Brandýse
nad Labem
1997 – Junák pořádal mezinárodní setkání Fénix, jímž obnovil tradici středoevropských jamboree z roku 1931
1998/99 účast oﬁciální výpravy Junáka na 19. světovém jamboree v Chile v počtu
53 členů
2001 Junák hostil od 7.do 13.července v Praze Evropské skautské konference
WAGGGS a WOSM
2004 – další INTERCAMP na českém území

5. 2. 100 let skautingu
Světový skauting se nyní připravuje na magický rok 2007, oslavy svých stých narozenin. Zahájí je zatroubení na roh kudu na ostrově Brownsea – ráno 1. srpna, přesně po
sto letech na tom samém místě, kde pohádkový příběh skautingu začal.
Na ostrově se v tu dobu budou probouzet desítky skautů a skautek z celého
světa – vždy po dvou zástupcích každé členské země WOSM. Můžete u toho být i vy
či vaši svěřenci.
Kromě nich se do nového skautského století probudí i čtyři desítky tisíc účastníků
nedalekého XXI. světového skautského jamboree, které se uskuteční u britského
Chelmsfordu. Kolik bude českých účastníků? Bude tam mít každé středisko alespoň
jednoho svého zástupce?
Světová organizace skautského hnutí spustila přípravu oslav oﬁciálně na Světové
skautské konferenci v Tunisu v září 2005. Představuje se především jako hnutí přispívající k mírovému soužití lidí na celém světě a dokazuje to řadou mírových projektů
v jednotlivých státech. Junák se také zapojuje, a to projektem „Postavme školu v Africe“. Když se podíváme zpátky těch téměř sto let, zjistíme, že skauting je velikou
sociální silou, která dokázala zlepšovat společnost. Máme naději, že za sto let své
činnosti skautské hnutí dostane Nobelovu cenu míru. Co myslíte, nezasloužil by si
B.–P., alespoň zprostředkovaně, toto ocenění?

5.2. Světová organizace skautského hnutí – WOSM
World Organization of the Scout Movement byla založena na počátku 20. let minulého
století, aby pomáhala svým členským národním skautským organizacím sloužit mladým lidem z celého světa a vychovávat je bez ohledu na to, k jaké rase patřili, jakou
víru vyznávali, jakou měli barvu pleti nebo z jakých sociálních podmínek pocházeli.
V každé zemi může být uznána pouze jedna národní skautská organizace či federace.
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Světová skautská konference (dříve známá pod názvem Mezinárodní konference) se
poprvé konala v roce 1922. Je hlavním orgánem skautské organizace, který určuje její
strategii, a skládá se ze zástupců všech členských organizací. Schází se jednou za tři
roky.
Světový skautský výbor je zodpovědný za to, aby byla rozhodnutí přijatá na konferenci řádně uskutečňována, a v období mezi konferencemi jedná jménem Světové konference. Výbor se skládá ze 12 členů pocházejících ze 12 různých zemí a zvolených
Světovou konferencí. Tito členové nezastupují své země, ale zájmy hnutí jako celku.
Generální tajemník Světové organizace a čestný pokladník jsou z moci úřední členové Světového výboru a předsedové regionálních výborů, které působí jako poradní
orgány Světového výboru, se jeho setkání ve funkcích poradců také účastní.
Světová skautská kancelář zajišťuje nepřetržité sekretářské služby jak Světové konferenci tak Světovému výboru a poskytuje jim odbornou pomoc nezbytnou k vykonávání jejich funkcí. Kancelář byla založena v roce 1920 v Londýně, v roce 1959 se
přesunula do Ottawy a nakonec (v roce 1968) do Ženevy. V jejím čele stál dříve ředitel, nyní ji řídí generální tajemník. Její zaměstnanci pracují v sedmi kancelářích. Jsou
to: ředitelství v Ženevě a regionální kanceláře v Keni a Senegalu (Afrika), v Egyptě
(Arábie), na Filipínách (Asie a Tichomoří), ve Švýcarsku a Belgii (Evropa), v Chile
(Amerika) a na Ukrajině (Euroasie). Těchto šest regionálních kanceláří svým oblastem slouží zároveň jako sekretariáty, jelikož každá z nich má svou vlastní regionální
konferenci i výbor.
Od konce 80. let bylo do WOSM přijato více než 40 nových členských organizací.
Téměř všechny státy bývalého sovětského bloku mají své skautské organizace pevně
zakotvené v mezinárodním bratrském kruhu. Český skauting byl přijat dokonce dvakrát – poprvé prostřednictvím Československého skautingu – federální organizace
na konferenci v Paříži 1990. Své místo ztratil po rozdělení republiky a po složitých
peripetiích byl Junák přijat za člena znovu na konferenci v Oslu 1996. Slovenské
skauty přivítala mezinárodní organizace o tři roky později na světové konferenci v jihoafrickém Durbanu.
Členy WOSM je dnes 155 národních organizací, skautské hnutí existuje i v 61 hlavních teritoriích a dalších zemích, které pracují na svém vstupu do světové organizace.
Celkem je dnes členy WOSM více než 28 miliónů skautů a skautek. Skauting neexistuje jen v šesti zemích světa – Andoře, Číně (i když tam v relativně autonomním Hong
Kongu ano), Severní Koreji, na Kubě, v Laosu a na Myanmaru (bývalé Barmě).
WOSM se v devadesátých letech stal vskutku prestižní organizací, jež má i významnou dimenzi politickou. Spolupracuje na mnohých projektech OSN. Spolu s ostatními organizacemi podobného zaměření usiluje o uznání přínosu mimoškolní výchovy. Založil Světovou skautskou parlamentární unii (World Scout Parliamentary
Union – WSPU), sdružující skautské poslance a senátory mnoha desítek národních
parlamentů za účelem pomoci našemu hnutí.
Více se dozvíte na: www.scout.org.
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5.3. Světová asociace skautek – WAGGGS
World Association of Girl Guides and Girl Scouts je největší mezinárodní dobrovolnickou organizací pro dívky a mladé ženy ve světě. Jejím posláním je „umožnit dívkám
a mladým ženám rozvinout svůj plný potenciál jako zodpovědných občanek světa“.
Členky WAGGGS se obvykle označují jako „Guides“, případně „Girl Scouts“. Termín „Scouts“ označuje členy a členky WOSM. Protože v češtině termín „Guides“
neznáme, používáme označení „skautky“ i pro členky WAGGGS (u nás jsou skautky
členkami WAGGGS, skauti členy WOSM).
Dívčí skauting oﬁciálně vznikl v roce 1910. Světová asociace skautek byla založena
na 5. Mezinárodní konferenci skautek v Maďarsku v roce 1928, první světovou náčelní skautek se stala Olave Baden–Powell. Dnes je členkami WAGGGS více než 10
miliónů dívek a mladých žen ve 144 zemích.
Nejvyšším orgánem WAGGGS je světová konference, která určuje strategii rozvoje
dívčího skautingu ve světě, schvaluje členství národních organizací a volí Světovou
radu, která řídí asociaci v období mezi konferencemi. Konference se konají každé tři
roky na různých místech ve světě. Světovou radu WAGGGS tvoří 19 volených členek,
které nezastupují zájmy vlastních organizací a regionů, ale rozhodují a konají v zájmu hnutí jako celku. V čele Světové rady stojí její předsedkyně, zvolená ostatními
členkami Světové rady (termín světová náčelní se používá jen v souvislosti s Olave
Baden–Powell).
Sekretariátem WAGGGS je od počátku Světová kancelář WAGGGS se sídlem v Londýně. V jejím čele stojí ředitelka, zodpovědná Světové radě. Kancelář tvoří celkově
asi 50 zaměstnanců z různých zemí, zodpovědných z velké části za jednotlivé regiony. WAGGGS je rozdělen do pěti regionů: Evropského, Arabského, Afrického, Asijsko–paciﬁckého a Západní polokouli. Každý region pořádá jednou za tři roky vlastní
konferenci, na které volí výbor, řídí činnost WAGGGS v regionu. Některé regiony
(např. Evropský) mají i vlastní regionální kancelář, která organizuje kurzy, semináře
a jiné akce na podporu tamního dívčího skautingu.
Světová asociace skautek si na období několika let volí téma, na které potom klade
důraz v jednotlivých programech a projektech WAGGGS i jejích členských organizací. Pro léta 1993–1995 to bylo téma Vytvářet mír na celém světe – iniciativa WAGGGS („Create Peace Worldwide – The WAGGGS Initiative“). Od roku 1997 rámoval
činnost WAGGGS šestiletý program Vytváření světového občanství – perspektiva
WAGGGS („Building World Citizenship – The WAGGGS` Perspective“), v rámci
něhož členské organizace uskutečňují projekty v šesti oblastech: kultura a kulturné
dědictví, výchova a vzdělávání, mír, zdraví, životní prostředí, strava a výživa. Dalším
několikaletým tématem byla „Naše práva – naše povinnosti“. V současnosti se WAGGGS zaměřuje mimo jiné na tématiku „Zdraví teenagerek“ – tedy obecně na zdravý
životní styl a prevenci HIV/AIDS nebo těhotenství u mladých dívek.
Internet: www.wagggsworld.org
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5.4. Mezinárodní společenství skautů a skautek – ISGF
Organizování dospělých skautů a skautek nemělo zpočátku pevnou formu – byli
součástí národní organizace buď chlapecké nebo dívčí (jako je tomu doposud např.
v USA). Můžeme si však připomenout, že již B.P. svými úvahami o roveringu položil
první kameny na této stezce pro dospělé skauty a skautky. V některých organizacích
chlapeckého nebo dívčího skautingu se postavení „vysloužilých“ dospělých skautů
a skautek řešilo „čestným členstvím“. Tato situace trvala i po celou dobu mezi oběma
světovými válkami, kdy „bývalí“ skauti a skautky i po ukončení aktivní služby ve
prospěch mladých hnutí působili jako propagátoři příp. sponzoři skautingu ve svých
zemích i v celosvětovém měřítku. Po II. světové válce, v roce 1946, se však zakladatel Dánské národní gildy OS Erik Sjogist a ředitel Mezinárodní skautské kanceláře
J.S.Wilson začali zabývat myšlenkou založit mezinárodní oldskautské sdružení. Tato
myšlenka byla uskutečněna 25. října 1953, kdy 18 zemí založilo IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) Mezinárodní společenství bývalých
skautů a skautek.
V roce 1996 společenství IFOFSAG změnilo svůj název na ISGF (International Scout
and Guide Fellowship = Mezinárodní společenství skautů a skautek) a mělo již 44
národních členských organizací. V současnosti má ISGF 59 národních členských organizací a individuální členy v dalších 24 zemích.
Toto společenství je v jednotlivých členských organizacích chápáno jako členství dospělých skautů a skautek resp. dospělých, kteří dříve aktivně v dívčím nebo chlapeckém skautingu působili. Ústředí v Bruselu zároveň podporuje také možnost členství
těch dospělých, kteří neměli jako děti či mladí lidé možnost se stát skauty a skautkami.
Orgány ISGF jsou:
Světová konference jako vrcholný orgán ISGF, scházející se každé 3 roky – volí 12
členů pro svůj Světový výbor – vždy u každého člena na 6 let, přičemž polovina členů
je volena střídavě po 3 letech. Světový výbor je výkonným orgánem ISGF vedeným
jejím presidentem a schází se jedenkrát ročně. Kromě svých volených členů má ještě
po jednom zástupci z WAGGGS a WOSM s plnými právy, zaměstnává generálního
tajemníka (bez hlasovacího práva) a další pracovníky. U něho je organizována Central
Branch = ústřední (korespondenční) gilda, sdružující individuální členy z těch zemí
(24), kde dosud nejsou národní členské organizace – tato skupina m.j. pomáhá připravovat „čekatele na členství“ na přechod k plnému členství.
Členství v ISGF přináší a umožňuje
• poznání nových přátel, kteří zprostředkují svoji kulturu i skauting své země
• porovnání nebo přebírání metodiky práce pro rodinný skauting i vyšší věk OS
• propagaci Junáka v zahraničí i našim hostům při jejich návštěvách v ČR
Světová kancelář ISGF sídlí v belgickém Bruselu.
Internet: www.isgf.org
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5.5. Mezinárodní konference katolických skautů – ICCS
International Catholic Conference of Scouting (fr. Conférence Internationale Catholique du Scoutisme) sdružuje skauty katolického vyznání po celém světě.
Počátky ICCS sahají do roku 1920, kdy kněz Jacques Sevin (významný představitel
francouzského skautingu) založil Mezinárodní kancelář katolických skautů. Dnešní
ICCS vznikla v roce 1975. V současné době sdružuje ICCS téměř 60 skautských organizací po celém světě.
Činnost ICCS je rozdělena do 4 regionů: Evropa a Středomoří, Afrika, Amerika, Asie
/ Paciﬁk. V čele ICCS stojí volený generální sekretář, činnost každého regionu je koordinována voleným výborem. Každý rok je pořádána výroční konference regionu, na
světové úrovni se ICCS schází jednou za 3 roky.
Cílem ICCS je přispívat k všestranné výchově mladých lidí ve skautingu a rozvíjet
a prohlubovat duchovní dimenzi ve skautingu. Cílem ICCS je dále podporovat aktivní
účast katolických skautů na životě Církve a zajišťovat komunikaci mezi katolickou
Církví a WOSM.
Aktivity: vytváření příležitostí pro výměnu zkušeností mezi katolickými skauty, organizace setkání a seminářů, vydávání časopisu a mnoha různých publikací (skautská
pedagogika, výchova k víře ve skautingu, dialog se skauty jiného náboženského vyznání), účast na mezinárodních aktivitách WOSM, spolupráce s ICCG.
Junák je členem ICCS prostřednictvím svého duchovního odboru Junáka a aktivit
ICCS se zúčastňuje od roku 1990. V roce 1992 se v Praze konala konference Evropského regionu ICCS.
Internet: www.cics.org

5.6. Mezinárodní konference katolických skautek – ICCG
International Catholic Conference of Guiding (fr. Conférence Internationale Catholique du Guidisme) sdružuje skautky katolického vyznání po celém světě.
ICCG byla založena v 60. letech 20. století. Aktivní činnost probíhá ve těchto regionech: Evropa, Střední Východ, Afrika a Amerika (především Jižní). V čele ICCG
stojí světová předsedkyně a aktivity na úrovni regionu jsou koordinovány týmem sestávajícím z volené koordinátorky a jmenovaných členů. Jednou za tři roky se koná
Světové setkání a konference ICCG v některém z regionů. Ostatní akce se konají na
úrovni regionů nebo jednotlivých členských zemí.
Pokud jde o cíle a konkrétní činnost, ICCG je v podstatě analogií k výše popsané
ICCS. ICCG je však zaměřena především na práci se skautkami a klade větší důraz na
rozvoj dívek a žen prostřednictvím skautingu.
Junák (resp. jeho členky katolického vyznání) je členem ICCG od roku 1997, v roce
1999 se v Praze konal týdenní seminář Evropského regionu ICCG.
Internet: perso.wanadoo.fr/cicg.
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ICCS a ICCG jsou poradními orgány světových skautských ústředí a aktivně spolupracují s Pontiﬁkální radou pro laiky při Svatém stolci ve Vatikánu.
Dále existují: CCGS – Conference of Christian Guiding and Scouting – sdružuje
skauty a skautky křesťanského (především protestanského) vyznání
DESMOS – sdružuje skauty a skautky (členy WOSM) pravoslavného vyznání.
IUMS – International Union of Muslim Scouts – sdružuje skauty muslimského vyznání

5.7. Národní rady mládeže v Evropě a Evropské fórum
mládeže
Skauti jsou ve světě aktivní na všech úrovních. Například Charta evropského skautingu, přijatá na evropské konferenci WAGGGS a WOSM v roce 1995 v Salzburgu, je
vybízí k aktivní účasti na rozhodování o otázkách dětí a mládeže: „Pomáháme Evropě
růst aktivním přispíváním k vývoji lepších a účinnějších přístupů k mládeži v Evropě,
ku prospěchu všech evropských mladých lidí a ne pouze ku prospěchu našich vlastních členů. Vybízíme naše národní skautské organizace, aby se plně účastnily práce
národních rad mládeže ve spolupráci s ostatními organizacemi mládeže. Kde takové
rady ještě neexistují, naše národní organizace jsou aktivní v jejich zakládání.“ To byl
také jeden důvodů, proč Junák v roce 1998 spoluzaložil Českou radu dětí a mládeže
a významně se podílí na její činnosti. Více se o ní můžete dozvědět například na jejích
internetových stránkách www.crdm.cz.
Národní rady mládeže vznikly většinou z iniciativy jednotlivých organizací dětí
a mládeže, působících na národní úrovni, aby jim pomohly v zastupování zájmů členů
a obecných oprávněných zájmů všech dětí a mladých lidí v dané zemi. Mnohdy jsou
jejich členy kromě celostátních sdružení a podpůrných institucí také regionální rady
mládeže. Jsou partnery státní správě a samosprávě v otázkách, jež se týkají oblasti jejich činnosti a přesahují zájmy jednotlivých členských sdružení. Prezentují sektor dětí
a mládeže vůči veřejnosti, pořádají akce pro neorganizovanou mládež, vedou různé
informační a lobbystické kampaně a vyvíjejí tlak na řešení problémů.
Národní rady mládeže si na evropské úrovni vytvořily, spolu s mezinárodními organizacemi, silný koordinační orgán, jímž je:
EVROPSKÉ FÓRUM MLÁDEŽE – YFJ
European Youth Forum – Youth Forum Jeunesse (odtud zkratka YFJ) je evropskou
mezinárodní organizací, založenou v roce 1996 jako následník tzv. CENYCu (Council of European National Youth Committees) a ECB (European Coordination Bureau
of International Non–Governmental Youth Organizations), jež reprezentovaly zájmy
mládeže od šedesátých let. Funguje prostřednictvím Fóra mládeže Evropské unie
(YFEU), jež tvoří most mezi YFJ a institucemi Evropské unie (a fakticky tak na aktivity celoevropského fóra získává prostředky od EU). Sekretariát sídlí v Bruselu.
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Snahou YFJ je „zastávat zájmy mladých lidí v celé Evropě a podporovat jejich aktivní
zapojení do vytváření společné Evropy, založené na hodnotách lidských práv, demokracie a vzájemného porozumění.“ Evropské fórum mládeže sdružuje 90 členských
organizací – národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací mládeže
– s přibližně 10 milióny mladých lidí z více než 40 evropských států.
Členské organizace reprezentují širokou škálu zájmových oblastí: studentské spolky
a organizace mládeže s politickou orientací, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, menšiny, výchovné organizace, organizace venkovské mládeže a mnoho dalších. WOSM i WAGGGS mají ve fóru významné postavení. YFJ je vedeno
mladými lidmi – ti, kteří rozhodují jsou všichni pod 35 let, zatímco Byro, nejvyšší
reprezentativní orgán, je složeno z dobrovolníků s průměrným věkem 26 let. Skauti se
v uplynulých letech prosadili do vedení YFJ (prezidentem byl Fin Henrik Söderman,
v Byru je vždy alespoň jeden skaut, skauti také již po několik období vedou Výbor pro
spolupráci s Radou Evropy).
Internet: www.youthforum.org.
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6. Zajímavé webové odkazy
Základní
www.skaut.cz/mezinarodni - oﬁciální stránky Zahraničního odboru Junáka
www.scout.org - oﬁcální stránky WOSM
www.scout.org/europe - Evropský region WOSM
www.wagggsworld.org - oﬁciální stránky WAGGGS
www.europe.wagggsworld.org - Evropský region WAGGGS
www.worldthinkingday.org - Den zamyšlení
www.isgf.org - oﬁciální stránky ISGF
www.youth.cz - Česká národní agentura Mládež
www.tandem.adam.cz - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
TANDEM
Projekty Zahraničního odboru
www.skaut.cz/zaobzorem - Dobrodružství za obzorem
www.skaut.cz/joti - JOTI / JOTA
www.skaut.cz/roverbridge - Roverbridge
www.skauting.cz/olympiada - výprava dobrovolníků na olympijské hry
www.skaut.cz/navigamus - Navigamus
www.intercamp.scouting.nl - Intercamp
www.orbis2006.cz - 8. středoevropské jamboree Orbis 2006
Světová skautská centra
www.kisc.ch - Kandersteg
www.ourchalet.ch - Our Chalet
www.paxlodge.org - Pax Lodge
www.english.ourcabana.org - Our Cabaña
www.sangamworldcentre.org - Sangam
Skautské weby Evropských regionů (dostupné a v provozu)
BELGIE - Gudisime et Scoutisme en Belgique - www.scouts.be
BĚLORUSKO - The Association of Belarussian Guides - www.belguides.com
BOSNA A HERCEGOVINA - Savez Izvidjaca Republike Srpske - www.scoutrs.com
DÁNSKO - Det Danske Spjederkorps - www.dds.dk
DÁNSKO - KFUM - Spejderne i Danmark - www.spejdernet.dk
DÁNSKO - Danske Baptisters Spjederkorps - www.dbs.dk
DÁNSKO - Kalaallit Nunaanni Spejderit Kattuﬁat - Grønlands
Spejderkorps - www.scout.gl
DÁNSKO - De grønne pigespejdere - www.pigespejder.dk
ESTONSKO - Eesti Gaidide Liit - www.gaidid.ee
ESTONSKO - Eesti Skautide Ühing - www.skaut.ee
FINSKO - The Guides and Scouts of Finland - www.partio.ﬁ
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FRANCIE - Scoutisme Français - www.scoutisme-francais.org
CHORVATSKO - Savez izvidaca Hrvatske - www.sih.hr
IRSKO - Catholic Guides of Ireland - www.girlguidesireland.ie
IRSKO - Scouting Ireland - www.scouts.ie
ISLAND - Bandalag íslenskra Skáta - www.scout.is
ITÁLIE - Federazione Italiana dello Scautismo - www.agesci.org/ﬁs.html
KYPR - Cyprus Scotus Associaton - www.cyprusscouts.org
LICHTENŠTEJNSKO - Pfadﬁnder und Pfadﬁnderinnen Liechtensteins - www.scout.li
LITVA - Lietuvos Skautija - www.skautai.lt
LOTYŠSKO - Latvijas Skautu un Gaidu centrala organizacija - www.lsgco.bkc.lv
LUCEMBURSKO - Luxembourg Boy Scouts Association - www.scout.lu
MAĎARSKO - Magyar Cserkészszövetség - www.cserkesz.hu
MALTA - The Scout Association of Malta - www.maltascout.org.mt
MONAKO - Association des Guides et Scots de Monaco - http://guides-scouts.asso.mc
NĚMECKO - Ring deutscher Pfadﬁnderverbände - www.scouts.de
NĚMECKO - Pfadﬁnderinnenschaft Sankt Georg - www.pfadﬁnderinnen.de
NIZOZEMÍ - Scouting Nederland - www.scouting.nl
NORSKO - Norges Speiderforbund - www.scout.no
NORSKO - Norges KFUK-KFUM-speidere - www.kfuk-kfum-speiderne.no
POLSKO - Zwiazek Harcerstwa Polskiego - www.zhp.pl
PORTUGALSKO - Associação dos Escoteiros de Portugal - www.aep.pt
RAKOUSKO - Pfadﬁnder und Pfadﬁnderinnen Österreichs - www.ppoe.at
RUMUNSKO - Cercetasii României - www.scout.ro
RUMUNSKO - Asociatia Ghidelor si Ghizilor Din Romania - www.aggr.tk
ŘECKO - Soma Hellinikou Odigismou - www.seo.gr
ŘECKO - Soma Hellinon Proskopon - www.sep.org.gr
SLOVENSKO - Slovenský skauting - www.scouting.sk
SLOVINSKO - Zveza tabornikov Slovenije - www.zts.org
SLOVINSKO - Slovenia Catholic Girl Guides and Boys Scouts
Association - www.skavt.net
ŠPANĚLSKO - ASDE - Scouts de España - www.asde.es
ŠPANĚLSKO - Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge - www.escoltes.org/fceg
ŠPANĚLSKO - Movimento Scout Católico - http://msc.scouts-es.net
ŠPANĚLSKO - Federacion Española de Guidismo - www.feg.org.es
ŠVÉDSKO - Svenska Scoutrådet - www.scout.se
ŠVÝCARSKO - Mouvement Scout de Suisse - www.pbs.ch
TURECKO - Turkiye Izcilik Federasyonu - www.izcilikfederasyonu.org
VELKÁ BRITÁNIE - The Scout Association - www.scout.org.uk
VELKÁ BRITÁNIE - Girlguiding UK - www.girlguiding.org.uk
Na Internetových stránkách zahraničního odboru postupně vyvěšujeme zajímavé odkazy, které by vás mohly zajímat. V případě, že sami nějaký zajímavý Internetový
odkaz vztahující se k zahraničnímu skautingu naleznete, napište nám prosím o něm.
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Kontaktujte nás
Zahraniční odbor Junáka
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Senovážné náměstí 24
CZ - 116 47 Praha 1
Telefon +420 234 621 285
Fax +420 234 621 533
E-mail: international@junak.cz
Web: www.skaut.cz/mezinarodni
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Hlavní autoři textů: Marek Fajfr – Merf a Pavel Trantina - Goblin
Zvláštní poděkování patří všem, kteří na příručce přímo nebo nepřímo spolupracovali
svými příspěvky: Jana Babováková - Bodlinka, Petra Babováková - Sojka, Barča Bláhová - Bambi, Vojtěch Brouček – Chroust, Kateřina Hořavová - Káča, Kateřina Kejvalová - Bessie, Nela Králová, Vlasta Macková, Zuzana Mairovská, Tereza Nováková,
Hana Procházková - Princezna, Lucka Urbanová - Lu, Hanka Vecková, Marek Bárta
- Marek, Jiří Benda - Hurón, Petr Brabec - Vrabčák, Jan Havelka - Džavy, Karel Horák
- Lachtan, Martin Loučka - James, Petr Mikeš - Kocourek, Tomáš Moravec - Pepyn, Daniel Petrásek - Svišť, Petr Pospíchal - Sodži, Martin Šíp - Ronny, František Šotola - Šoty,
Jan Taraba - Dloubal, Viktor Tomek, Petr Vaněk - Permoník, David Zandler - Zajda.
Tento projekt byl ﬁnančně podpořen Evropskou komisí. Tato publikace odráží pouze
postoj autora a Evropská komise ani Národní agentura nenese zodpovědnost za její
obsah ani za jakýkoliv způsob užití informací v ní obsažených.
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