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Narozeninová 
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století

1907 - 2007: sto let skautingu
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Narozeniny jsou pro člověka příležitostí 
zastavit se v každodennosti. Říct si jsem 
rád na světě. Chci svůj život prožít, nikoli 
stát na místě, ale rozvíjet se, pracovat na 
sobě, dělat něco pro druhé, přinést svůj 
jedinečný příspěvek tomuhle světu. 

Narozeniny jsou příležitostí být vděčen za 
minulost, dívat se s nadějí do budoucnos-
ti a žít přítomností – tady a teď, s těmi, 
co mám rád. Narozeniny skautingu jsou 
také příležitostí – pro skauting sám i pro 
každého z nás. 

Skauting má za sebou sto let. Paráda! Řekl 
by to náhodný svědek onoho experimentu 
Roberta Baden-Powella a dvaceti chlapců 
na ostrově Brownsea? Řekl by to tehdy 
sám vedoucí onoho prvního tábora? 

Sto let od svého zrodu se skauting rozvíjí, 
roste. Rozšířil se do pěti kontinentů. Pře-
kročil hranice států, kultur, jazyků, nábo-
ženství. Žije i v zemích, odkud se ho tota-
lita snažila všemi silami vykořenit. Celých 
sto let měl velkou vůli k životu. A má ji do-
dnes. Na každém dobrém oddíle je vidět, 
že skauting neskomírá. Má cenu dnes jako 
tehdy. Stejně jako neztratily za sto let cenu 
jeho hodnoty – lidství, lidská vzájemnost, 
pokora před tím, co nás přesahuje. 

To, co má skauting za sebou, je důvod 
k oslavě. Připijme na jeho úspěchy, na 
schopnost oslovit miliony lidí celého svě-
ta. Na spoustu dobrých skutků, ke kterým 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ! AŤ ŽIJE! VZHŮRU DO DALŠÍ STOVKY!

lidi přivedl. Na změny k lepšímu, které 
udělal v přemýšlení a v životech lidí. Při-
pijme na stovku, co je za námi. 

A také naděje, že ještě mnoho změn k lep-
šímu přinese v budoucnu, je důvod k osla-
vě. Připijme na zítřejší skautské oddíly, na 
jejich vedoucí, na dobré činy budoucnos-
ti… Připijme na stovku, co je před námi. 

A dneska pojďme slavit. Mít radost z to-
ho, co bylo a co bude. Užívejme si radost 
z toho, že jsme skauti, že to, co děláme, 
lidi dodnes baví a zajímá, a že to má cenu. 
Protože narozeninová party není umělé 
veselí bez důvodu. Narozeninová oslava je 
příležitost být vděčen za minulost, s na-
dějí se dívat do budoucnosti, a pro onu 
naději něco udělat v přítomnosti.

1907 – 2007
DŮVOD K VELKÉ OSLAVĚ

1. VŠECHNO NEJLEPŠÍ! AŤ ŽIJE! VZHŮRU DO DALŠÍ STOVKY!

Sto let za námi, sto let před námi
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Jsou to i tvoje narozeniny!

Pojďme slavit – a pojďme přitom myslet 
na budoucnost. Protože nejde jen o to, že 
skauting „přežil“ sto let a my máme je-
dinečnou příležitost být u toho. Jde také 
o to, že konec jednoho století je počátkem 
století příštího. Chceme ten začátek po-
zdravit, chceme přát to nejlepší – a chce-
me přispět k tomu, aby „to nejlepší“ při-
šlo. Jak to můžeme udělat? 

Skauting jsme my, lidé, kteří ho tvoří. Vl-
čata, světlušky, skauti, skautky, roveři, 
rangers, oldskauti, skautské rodiny, ve-
doucí a vůdci oddílů a středisek. Má-li se 
naše okolí dovědět o století skautingu, 
my o něm musíme mluvit, my musíme 
být vidět. 

Naštěstí máme na co být hrdí: 

- jsme úspěšní 
- jsme mezinárodní 
- jsme silní, je nás hodně 
- máme skvělou výchovnou metodu 
- jsme užiteční 
- jsme zajímaví a je s námi zábava
- jsme dobrá parta – a dobrá příležitost 

pro každého

Takoví jsme. Naše okolí to často neví. Vy-
užijme příležitosti, kterou století skau-
tingu je, k tomu, abychom tohle o sobě 
sdělovali. Století skautingu je příležitostí 
pro to, aby se skauting dále rozvíjel, aby 
měl víc členů, podporovatelů, příznivců. 
Aby se o nás a o tom, kdo skutečně jsme 
a co děláme, dověděla naše obec a náš 
region. Aby si rodiče řekli, že skauting je 
dobrá věc pro jejich děti. Aby si děti řekly, 
že něco takového chtějí zažít. Aby si nás 
všimla média – ne jako pár lidí se zajíma-
vým způsobem života – ale jako význam-
né sociální síly. 

STO LET, STO LET, STO LET! 2.

Jak si užít „naše“ století? Vyberte si!
STO LET, STO LET, STO LET! 3.Oslavy století skautingu budou probíhat po celý rok. Začnou na počátku prosince 2006 

roverským seminářem a na stejné akci o rok později budou završeny. Mezitím je mnoho 
příležitostí si naše století připomenout – pokaždé trochu jinak a v různě velkém skaut-
ském společenství. Ať už budete narozeniny slavit s oddílem, střediskem, krajem, zapo-
jíte se do celostátní akce a nebo se rovnou vydáte na světové jamboree, přejeme vám, 
abyste si rok století skautingu opravdu užili. 
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Průvodce skautským rokem 2007

1. TOP AKCE DLE ROČNÍCH OBDOBÍ 4.
JARO

Jak na to? 
Domluvte se s oddílem nebo družinou, 
kterou zemi byste společně rádi reprezen-
tovali. Velkou Británii, kde se skauting na-
rodil? Nebo vás víc zajímá východ? Něco 
z Asie? Japonsko? A co třeba Mexiko, Sin-
gapur nebo některý z našich sousedů? 
„Adoptujte“ zemi, která vám je nejmilejší 
na www.skaut.cz/100. 
21. dubna 2007 budete adoptovanou 
zemi a její skauty v Praze reprezentovat. 
A k největšímu šátku světa přidáte šátek 
„vaší“ země. 

Tip: 
Až si adoptujete svou zemi, zjistěte si 
co nejpodrobnější údaje o ní a tamních 
skautech. U některých států je to jedno-
duché, u jiných bude pátrání složitější. 
Čím víc se vám podaří zjistit, tím osob-
nější vztah k ní budete mít. Když se vám 
podaří navázat kontakt s tamními skauty, 
bude to super! A skauti z vašeho oddílu 
budou mít mnohem konkrétnější před-
stavu o tom, že skauting je skutečně velké 
mezinárodní hnutí. 

Co mají skauti celého světa společného?  ŠÁTEK!

Sto let skautingu neslavíme sami, slaví ho 
celý svět, miliony skautů. A s nimi všemi 
se zkusíme na dálku spojit prostřednic-
tvím toho trojstranného kusu látky, který 
nosíme kolem krku. 

Místem našeho „světového“ šátkového 
setkání bude Praha. Za každou zemi, ve 
které jsou skauti, přineseme jeden šátek. 
Země budou reprezentovat jejich obča-
né nebo diplomatičtí zástupci, ale také 
jednotlivé české oddíly a družiny, které 
nad nimi převezmou patronát. A potom 
poskládáme z mnoha kousků látek jeden 
velký skautský šátek, největší šátek světa.

Slavnost skautských šátků proběhne v so-
botu, do Prahy se vám ale vyplatí přijet na 
celý víkend. Připravuje se množství dopro-
vodných programů všeho druhu pro malé 
i dospělé skauty. Hromadné ubytování 
bude zajištěno. 

Slavnost skautských šátků 
(21. – 22. 4. 2007)

Svatý Jiří, svátek vítězství dobra nad zlem, 
svátek skautů. Všední den a přece neoby-
čejný. Připomínka toho, že skauting má 
svou cenu, stejně jako boj dobra se zlem. 
Příležitost být spolu – ať už skutečně, 
nebo symbolicky. 
Je nás 46 tisíc, to je velké číslo. Pojďme 
udělat symbolický řetěz skautských ru-

Šátkový sv. Jiří
(24. 4. 2007)

kou, hlav a srdcí, pojďme ukázat sami 
sobě i lidem okolo, že nás je hodně – a že 
jsme rádi, že jsme skauti. Pojďme ráno do 
práce, do školy, s dětmi k doktorovi nebo 
kam nás toho dne povinnosti zavedou, 
jako skauti. Oblečme si skautský šátek – 
pro radost z toho, že jsme skauti, že skau-
ting existuje 100 let, že máme svátek. 
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Tip: 
o Co takhle šátky a trička s logem oslav? 

Objednávejte na www.skaut.cz/100. 
o Co si dát po práci a po škole sraz? Šát-

ky rozptýlené po městě jsou prima 
– setkání barevných šátků na náměstí 
bude zase prima působivé. 

Taky vás vždycky znovu překvapí a potě-
ší, když nějaká veřejně známá osobnost 
začne vzpomínat na zážitky ze skauta? 
Skauting v naší zemi navzdory třem nu-
ceným přestávkám v činnosti vstoupil do 
života mnoha lidem – většina z nich na 
svůj oddíl s něhou vzpomíná a cítí vděč-
nost za to, co je naučil pro jejich pozdější 
profesionální i osobní život. 
Režiséři Jiří Menzel, Saša Gedeon, Václav 
Vorlíček, vědci Helena Illnerová, Václav Pa-
čes, Rudolf Zahradník, Jiří Grygar, umělci 
Aňa Geislerová, David Vávra, Eva Holubo-
vá, Jiří Suchý, Radoslav Brzobohatý… Jme-
novat bychom mohli dlouho. Mnoho lidí, 
kteří jsou dnes veřejně známí, někdy nosi-
lo – pokud jim v tom totalita nezabránila 

Šátky skautských osobností

– svůj skautský šátek. Chceme je požádat, 
aby si zavzpomínali na dobu strávenou ve 
skautském oddíle, vybavili si barvy, které 
k těm jejich vzpomínkám patří, a udělali 
návrh skautského šátku ve „svých“ bar-
vách. Šátky se podle jejich představ vyrobí 
a každý „návrhář“ svůj šátek podepíše. 
Sto osobností navrhne sto šátků. Za každý 
rok skautingu jeden. Všechny budou k vi-
dění a všechny budou dokonce k prodeji. 
Dražba bude probíhat na internetu a na 
velkých skautských akcích, kde budete mít 
příležitost získat šátek osobnosti, které si 
vážíte.  

Výtěžek dražby šátků osobností půjde na 
podporu české účasti na světovém jam-
boree v Anglii. 

o Co zkusit vymyslet nějakou doprovod-
nou akci? Společně zajít na zmrzlinu, 
do ZOO, na rozhlednu, zorganizovat 
hru po městě… Podělte se o nápady na 
www.skaut.cz/100! 

LÉTO
Je-li vám mezi 14 a 17 lety, máte jedineč-
nou příležitost být přímo u toho, tedy 
v centru oslav století skautingu! V Anglii, 
kolébce skautského hnutí, se koná celo-
světové skautské jamboree, 13 dnů nabi-
tých úžasným programem ve společenství 
40 tisíc skautů – vrstevníků. 

21. mezinárodní skautské jamboree 
(27. 7. – 8. 8. 2007)

Nezapomeňte: příležitost být účastníkem 
jamboree máte takřka jen jednou za život. 
A být účastníkem jamboree, na kterém se 
slaví století skautingu, se podaří jen 40 
tisícům lidí světa, kteří mají to štěstí, že 
se narodili mezi 28. červencem 1989 a 27. 
červencem 1993. Vážně nechcete být jed-
ním z nich? 
Jestli vám už sedmnáct není, staňte se 
členem mezinárodního servistýmu. 

Podrobné informace a přihlášky: 
www.skaut.cz/mezinarodni  
www.wsj.scouting2007.org
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1. srpna 1907 v osm hodin ráno zatroubil 
Robert Baden-Powell na ostrově Brown-
sea na roh kudu. Zahájil tak nejen první 
skautský tábor na světě, ale vlastně i celé 
první století skautingu. 
1. srpna 2007, přesně o sto let později, se 
ve světě uskuteční tisíce skautských se-
tkání a milionkrát zazní slova skautského 
slibu. Skauti celého světa společně oslaví 
začátek druhého století skautingu. 
V 216 zemích a teritoriích, kde skauting 
existuje, se toho dne sejdou skauti v osm 
hodin ráno na vrcholcích hor. Mezi prv-
ními pozdraví úsvit skautingu skauti os-
trovního státu Kiribati, který leží nejblíž 
východně od mezinárodní datové linie. 
Postupně se budou přidávat skauti  v kra-
jích dále na západ přes Kamčatku, Fiji, 
Nový Zéland… kolem celé zeměkoule až 
k Aljašce a Havaji. V osm hodin středo-
evropského letního času se na vrcholcích 
našich kopců a hor připojíme i my. 

Úsvit druhého století skautingu 
(1. 8. 2007)

Jak na to? 

Na který kopec se vydat? Záleží na vás, zda 
chcete století skautingu slavit s družinou, 
oddílem, střediskem nebo se chcete sejít 
v rámci celého kraje. Uspořádejte si vlast-
ní výšlap nebo se podívejte na seznamy 
„otevřených“ kopců, kde se můžete přidat 
k ostatním. 
Co na kopci? Opět vaše volba. Celý svět bude 
tváří v tvář novému století obnovovat svůj 
skautský slib, čeští skauti také. Ale jak to 
uděláme, záleží na nás, na každém z nás. 
Na webu www.skaut.cz/100 si můžete vy-
brat některý z „otevřených“ vrcholů a při-
dat se ke skautům, kteří půjdou úsvit při-
vítat tam. 
Pořádáte-li otevřené setkání, dejte o něm 
vědět prostřednictvím webového formulá-
ře. Zveřejníme ho mezi otevřenými vrcholy. 
Pořádáte-li uzavřené setkání, dejte nám 
o něm také vědět. Rádi bychom věděli, ko-
lik skautů a na kterých kopcích se do vítá-
ní nového století skautingu zapojilo.

Tip
1. srpna v 10 hodin našeho času udeří osmá hodina v Anglii. Na ostrově Brownsea za-
zní roh kudu. 40 tisíc účastníků světového jamboree přivítá století skautingu společně. 
Zvláštní okamžik...
http://www.world.scouting2007.org/english/sunrise.php 

Časně vstát a hurá na kopec!
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PODZIM

Pošli to dál! Co? Úsměv, radost, dobrý čin… 
cokoli, co někoho obohatí, co potěší, po-
může. 
Pošli to dál! je titul celostátní prezentační 
a náborové akce připravené na září 2007. 
Posílat dál budeme informaci o tom, že 
skauting existuje a že je příležitostí pro-
žívat svůj volný čas smysluplně a s partou 
kamarádů. 
Pošli to dál! bude pro děti příležitost zku-
sit si některou z mnoha podob dobrodruž-
ství a pro rodiče možnost objevit skauting 
jako svého pomocníka a partnera při vý-
chově. 

Pošli to dál! 
(září 2007)

Dobrodružství má stovky podob. A stovky 
jich mohou skutečně prožít i dnešní děti. 
Ukažme jim dobrodružství oddílové čin-
nosti, dobrodružství spolupráce s vrstev-
níky, poznávání sama sebe a posouvání 
vlastních limitů. Ukažme jim, že žít s dru-
hými a poslat dál něco dobrého může být 
smysluplné a lákavé dobrodružství!

Jak na to?
Přihlaste se coby pořadatelé prezentační 
a náborové akce na www.skaut.cz/100. 
Obdržíte metodické náměty pro přípravu 
akce, propagační předměty a mediální 
podporu. 

Představte si celé vaše středisko, od 
nejmenšího po nejstaršího. A nejen to 
– představte si spoustu mužů a žen, kte-

ří vašim střediskem prošli coby vlčata 
a světlušky, a pak se jejich cesty 

s každodenním skautingem ro-
zešly a vy jste je léta neviděli 
– a teď jsou tady. Vrátili se, 
protože chtějí popřát k naro-

zeninám… Jsou už dospělí, mají 
vlastní děti, na roky v oddíle rádi 
vzpomínají, možná by i s lecčím 
pomohli, jen nebyla příležitost 

přijít a připomenout 
se. Ale teď tu 

je. Narozeni-
nová party 

s t o l e t í 
p a t -

Narozeninová party století 
(září 2007)

ří všem skautům – současným, bývalým 
i budoucím. Každému, kdo má rád skau-
ting – ať už z jakéhokoli důvodu – a bude 
chtít „připít“ na jeho zdraví. 
Skauting slaví narozeniny. A rovnou po-
řádně kulaté. Zaslouží si oslavu v každém 
městě, kde jsou nějací skauti. Dorty, dár-
ky, květiny, hudba, soutěže, barvy, radost, 
společenství a přípitek na další stovku. 

Jak na to? 
Pro koho: pro všechny skauty, příznivce, 
přátele, bývalé členy, rodiče, děti… 
Kdy: v září 2007
Pořadatel: oddíl, středisko, VOJ, jednotliv-
ci, RS kmen
Průběh: narozeninová oslava se vším všu-
dy – pečení a ochutnávání dortů, připíje-
ní na zdraví, hudba, tanec, zpěv, soutěže… 
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2. PROPAGUJME SKAUTING

Být první. Překonat sám sebe. Udělat něco 
velkého. Vyniknout. Postavit se na vlastní 
nohy. Žít naplno. Pomáhat. Zachránit ži-
vot. Poznat svět. Umět si poradit. Být sám 
sebou. 

Touhy a sny nás provázejí dětstvím a ve-
dou k dospělosti. Jako děti cítíme, že v nás 
„něco je“ – jen vědět co a jak to využít. 

Co budeme za deset let, záleží na našich 
dnešních snech. Ony nás táhnou dál a výš, 
ony nám dávají sílu. Skauting nás učí naše 
sny rozpoznávat a hledat cesty k jejich 
naplnění. Učí nás objevovat vlastní mož-
nosti, zhodnotit své dovednosti, znalosti, 
uplatnit svůj potenciál v souladu se sny, 
které jsou hluboko v nás. 

Jít za svým snem je příležitost žít vlastní 
život smysluplně – a skauting lidem po-
máhá nenechat tuhle příležitost ležet. 
Nejde o to, aby ze skautů rostli cestova-
telé, politici, záchranáři nebo zdravotní 
sestry... Ve skautských oddílech jde o jinou 
věc: aby v nich rostli lidé, kteří vědí o svých 
kvalitách, znají své sny a rozhodli se učinit 
je skutečností.

Reklamní kampaň k oslavám 
100 let skautingu

Záleží na fantazii a nápadech pořadatelů. 
Čím pestřejší a zajímavější pro všechny 
věkové skupiny, tím lépe. 
Podpora: Junák chystá ke stoletému výro-
čí speciální šátky a trička s logem oslav. Ty 
poslouží jako speciální vstupenky na na-
rozeninovou party. Nezapomeňte před-
měty začít prodávat už během jara a léta 
spolu s pozvánku na oslavu. 

Tip: 
o Narozeninová party střediska může být 

příležitostí obnovit vztahy s bývalými 
členy oddílů, ocenit práci vedoucích 
či podporovatelů skautingu ve vašem 
městě. 

o Zeptejte se roverů vašeho střediska, 
zda by si narozeninovou party vza-
li pod křídla. Mohla by to pro ně být 
smysluplná výzva a příležitost něco 
nového se naučit. Podrobnosti a přihlášky: www.skaut.cz/100
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Přesně toto poselství o skautingu se sna-
ží tlumočit reklamní kampaň připravená 
ke stému výročí. Setkat se s ní můžete 
v omezené míře již od srpna tohoto roku 
a v širším nasazení v roce příštím. Navíc 
s doplněným textem upozorňujícím na 
oslavy. 

Reklamní kampaň pod sloganem „při-
praven na velké věci“ oslovuje rodiče 
a nabízí jim skauting jako místo, kde se 
jejich děti mohou připravit k uskutečně-
ní svých životních snů a zároveň získají 
užitečné dovednosti. Ty jsou ovšem spíše 
doplňkem k hlavnímu cíli, kterým je prá-
vě osobní růst. Konkrétní zobrazené do-
vednosti jako je řízení jachty, orientace 
v terénu, záchrana tonoucího či oprava 
automobilu jsou tedy pouze symbolem 
pro lidský sen. Stejným jako bývá v dob-
rodružných knihách plavčík, záchranář 
či astronaut. 

Kampaň připravila pro Junáka zdarma 
reklamní agentura Saatchi & Saatchi. 
Zdarma také fotil přední reklamní foto-
graf Standa Merhout a produkčně vše 
zajišťovala agentura 4D a TDC. Focení 
by se také neobešlo bez pomoci mnoha 
skautů a jejich dětí, kteří v reklamě účin-
kují či zapůjčili své vybavení. Všem patří 
velký dík.

Kampaň má v tuto chvíli pouze tisko-
vou formu, se kterou se můžete setkat 
v časopisech a novinách, jež nám dávají 
inzertní prostor zdarma či za minimální 
režii. Postupně by měla být dokončena 
ještě forma internetová a rozhlasová. 

Zároveň jsou k dispozici plakáty s moti-
vem lesa a jachty, které obsahují volné 
místo na dopsání kontaktů na váš oddíl, 
středisko či na vaši akci.
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Baví vás povídání o vzdálených zemích? 
Účastníte se promítání fotek či filmů 
z cest? Přemlouváte své kamarády, kteří 
přijeli z exotické dovolené, aby už koneč-
ně vybalili fotky? A zajímalo by vás, jak se 
žije skautům v Japonsku nebo jak vypada-
jí tábory v Americe či dobrovolnická služ-
ba u skautů ve Skotsku? Nebo jste sami 
pobývali nějaký čas v zahraničí u skautů 
a umíte o tom vyprávět? 

Uspořádejte povídání s cestovateli ve vaší 
obci – nejen pro skauty, ale pro širokou 
veřejnost. Většina lidí se ráda něco o světě 
za humny dozví, zvlášť když besedu dopl-
ní fotky, obrázky nebo sbírka zajímavých 
rekvizit. Námětů je spousta – jamboree, 
dobrovolná služba, mezinárodní tábory, 
roverské expedice…

Pořady o cestách za obzor a zahra-
ničním skautingu

Zajímá vás, jak se sto let slavilo jinde? Jaké 
to bylo na celosvětovém jamboree? Jak 
oslavy století probíhaly v českých městech 
a vesničkách? Jak vypadala narozeninová 
party v Praze? Chcete si prohlédnout fot-
ky z šátkové slavnosti? 

Desítky poutavých fotografií ze „stole-
tých“ událostí poputují Českou republi-
kou od města k městu. Budou zajímavé 
nejen pro skauty, ale i pro veřejnost. 

Jak dostat výstavu k vám domů? 
Zaregistrujte se na www.skaut.cz/100 
jako pořadatelé výstavy. Včas vám přijdou 
konkrétní informace s nabídkou termínů. 
Výstava se bude konat na podzim a v zi-
mě roku 2007. 

Výstava Sto let skautingu

Podpora: 
o Dejte nám vědět, máte-li zahraniční 

zkušenosti a chcete se o ně podělit. 
Možná vás skauti ze sousedního města 
rádi pozvou, abyste jim přijeli o svých 
zážitcích povídat. 

o Sbírka „skautských cestovatelů“ bude 
tříděna podle zemí a zveřejněna na 
webu www.skaut.cz/100. 

o Chystáme vydání speciálního univerzál-
ního plakátu, kterým můžete veřejnost 
na váš cestovatelský pořad pozvat. 

Tip: 
o Oslovte cestovní kanceláře, možná 

vaši akci rádi podpoří, ať už penězi či 
zapůjčením vybavení. 

o Nabídněte pořad školám, učitelům země-
pisu, zdá-li se vám zdá vhodný pro školáky. 

o Neomezujte se na fotky a vyprávě-
ní, přidejte výstavku krojů, nášivek, 
ochutnávku jídel či typických nápojů… 
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3. VYUŽIJME VÝCHOVNĚ

RS Mikulášský víkend
Zahájení oslav století skautingu. 
„Pár dní po letošním Mikulášském semi-
náři se ocitneme v roce 2007, kdy světový 
skauting oslaví 100 let své existence. To je 
jistě důvod pořádně oslavovat a ohlédnout 
se zpět za uplynulým stoletím. My si však 
myslíme, že je to především důvod zabývat 
se tím, proč tu my skauti jsme, kam jdeme 
a kudy se tam pokusíme dostat. 
Je třeba dobře vykročit do druhého století 
skautingu.“ (Pořadatelé Mikulášského se-
mináře, www.skauting.cz/seminar)

Kupte si…

Na sebe, na památku a jako vstupenku 
na Narozeninovou party století: 

Na památku, do sbírky, pro radost

o šátky
 - barevné s logem oslav, v prodeji   

 od Elixíru 2006
o trika
 - barevná, různé motivy, logo oslav, 

 v prodeji od Elixíru 2006 
o čepice, outdoor šátky, mikiny
 - prodej na akcích a přes TDC

o poštovní známka vychází 9. 5. 2007 v po-
čtu 336 000 ks a hodnotě 10 Kč

o Kalendář 2007
o Kreslená historie 100 let skautingu 

(vychází 2006)
o Scouting for Boys – česko-anglické vy-

dání
o DVD Češi na Jamboree 

STARONOVÉ ŽRÁDLO 
Středomoravští zemědělci učinili v nedávné minulosti pokus s překvapivými výsledky. 
Objevili totiž složení již dávno zapomenutého jadrného krmiva – ObRoku! Po čtvrté 
vlně (4. - 8. 5. 2007) plně ekologické dávky nového krmení byly na koních pozorovány 
výrazné změny, projevující se celkovým zvýšením vitality, prodlouženou životností, a také 
nadstandardní komunikací mezi testovanými jedinci, nemluvě o genetické slučitelnosti 
jednotlivých stád. Další výzkum prokázal, že se ObRok pozitivně podepisuje na zlepšení 
spolupráce ve spřeženích, v tahu, a taktéž v k týmové práci vztahu. 

Váš Zemědělský odbor
obrok@skaut.cz

Průběžné výsledky výzkumu, další informace a objednávky krmiva 
na adrese: www.skauting.cz/obrok

22. únor
Den sesterství, Den přemýšlení. 

Konference Nový výchovný program 
Junáka (listopad 2007)
Konference určená především odborné 
veřejnosti. 

Setkání vůdců oddílů – představení 
stezky (listopad 2007)
Na podzim 2007 bude představena nová 
skautská stezka a další součásti nového 
výchovného programu. 

Zemědělské Listy 
15. června 2007
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2007 – rok století skautingu

5.„Měl jsem velké štěstí, že jsem v té době byl zrovna rover. Celý kmen se zapojil 
do chystání narozeninové party – a byla to velkolepá událost. Od té doby už 
celé město  vědělo, že u nás jsou skauti a že leccos dokáží.“ 
„Já byla v roce 2007 světluškou. Nejkrásnější vzpomínky mám na to, jak jsme 
vstávali za svítání, abychom byli v osm na vrcholu Špičáku. Sešlo se nás tam 
několik set – tehdy jsem zjistila, že skaut není jen náš oddíl, nýbrž že nás je 
spousta a patříme k sobě.“
„Byl to úžasný pocit účastnit se světového jamboree právě sto let po vzniku 
skautingu. Byla to jedinečná zkušenost, jedna z klíčových v mém životě.“

Zapojte se

6.Jak se můžu zapojit do narozeninových oslav? 
(Shrnutí akcí a termínů podle věkových skupin.)

Možná právě těmito slovy budou za desít-
ky let vzpomínat dnešní světlušky, vlčata, 
skauti i roveři na oslavu stoletých naroze-
nin skautingu. Jestli si to opravdu užijí, 
jestli to pro ně bude důležitá událost je-
jich života, jestli přitom prožijí sounáleži-
tost se skautingem – to záleží na nás. 
Dětem bude nějaké výročí ukradené, jest-

Jsem světluška, vlče: 

o Adoptuji se svou smečkou/rojem/střediskem 
jednu ze skautských zemí a přijedu ji repre-
zentovat do Prahy. (Slavnost skautských šátků, 
21. 4., Praha)

o Ráno si vezmu skautský šátek, odpoledne se 
setkám s kamarády z oddílu. (Šátkový svatý 
Jiří, 24. 4., u nás)

o Koupím si šátek navržený a podepsaný osobnos-
tí, které si vážím.  (Šátky osobností, přes internet 
nebo na velkých akcích). 

o Vyšlápnu si se svou smečkou/rojem/středis-
kem na vrcholek. (Úsvit druhého století skau-
tingu 1. 8., kdekoli)

liže jim nesdělíme, proč by je mělo zají-
mat. Děti z oddílů se samy nedovědí o vel-
kých akcích, do kterých se mohou zapojit. 
Je na nás, dospělých, abychom vzbudili je-
jich zájem a dokázali je nadchnout. Aby-
chom jim umožnili být součástí největší 
narozeninové party století. Protože jde 
o příležitost, kterou mají jednou za život. 
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Jsem skaut, skautka: 

o Adoptuji se svým oddílem/střediskem jednu ze 
skautských zemí a přijedu ji reprezentovat do Prahy. 
(Slavnost skautských šátků, 21. 4., Praha)

o Ráno si vezmu skautský šátek, odpoledne se se-
tkám s kamarády z oddílu. (Šátkový svatý Jiří, 24. 4., 
u nás)

o Koupím si šátek navržený a podepsaný osobností, 
které si vážím.  (Šátky osobností, přes internet nebo 
na velkých akcích). 

o Vyšlápnu si se svým oddílem nebo družinou na vr-
cholek, kde obnovím svůj slib. (Úsvit druhého století 
skautingu, 1. 8., kdekoli)

o Přihlásím se na celosvětové skautské jamboree. (co 
nejdřív)

o Upeču dort a přinesu skautingu dárek. Budu se dobře 
bavit na velké narozeninové oslavě. (Skautská naro-
zeninová party, září, u nás)

o Půjdu na výstavu o století skautingu (od podzimu 2007, u nás)
o Půjdu na promítání fotek a povídání o zahraničním skautingu. (Pořady o cestách za obzor, 

kdykoli, u nás)
o Koupím si příležitostný šátek, tričko, čepici s logem oslav (kdykoli, prodají mi ho na 

www.skaut.cz/obchod a nebo na středisku)

o Upeču dort a přinesu skautingu dárek. Budu se dobře bavit na velké narozeninové osla-
vě. (Skautská narozeninová party, září, u nás)

o Půjdu na výstavu o století skautingu (od podzimu 2007, u nás)
o Půjdu na promítání fotek a povídání o zahraničním skautingu. (Pořady o cestách za ob-

zor, kdykoli, u nás)
o Koupím si příležitostný šátek, tričko, čepici s logem oslav (kdykoli, prodají mi ho na 

www.skaut.cz/obchod a nebo na středisku)

Jsem rover, roverka: 

o Přijedu do Prahy na Mikulášský víkend 2006. (1. – 3. prosince 2006)
o Adoptuji se svým oddílem/střediskem jednu ze skautských zemí a přijedu ji repre-

zentovat do Prahy. (Slavnost skautských šátků, 21. 4., Praha)
o Ráno si vezmu skautský šátek, s kmenem uspořádáme doprovodnou akci pro sebe 

nebo pro děti ze střediska. (Šátkový svatý Jiří, 24. 4., u nás) 
o Koupím si šátek navržený a podepsaný osobností, které si vážím.  (Šátky osobností, přes 

internet nebo na velkých akcích). 
o Zúčastním se Obroku 2007. 



| 15

Skauting slaví sto let a my můžeme být u toho. Je jedno, jestli budeme slavit s oddílem 
nebo se zapojíme do celostátní akce. Důležité je, aby si tu svou oslavu století užilo každé 
vlče a každá světluška, každý, kdo je nebo někdy byl skautem. Protože je to naše oslava, 
naše narozeniny, naše NAROZENINOVÁ PARTY STOLETÍ.

o Přihlásím se na celosvětové skautské jamboree jako účastník (do 17 let) nebo jako ser-
vistýmák (nad 18). (Celosvětové jamboree, 27. 7. – 8. 8. 2007, Anglie)

o Zorganizuji nebo pomohu uspořádat setkání na kopcích. Vyšlápnu si se svým oddílem 
nebo kmenem na vrcholek, kde obnovím svůj slib. (Úsvit druhého století skautingu
1. 8., kdekoli)

o Zorganizuji se svým kmenem pro skauty z okolí narozeninovou oslavu (Narozeninová 
party století, září, u nás)

o Pomůžu s náborovou a prezentační akcí Pošli to dál. (září, u nás)
o Zorganizuji v naší obci výstavu o oslavách století. (od podzimu 2007, u nás)
o Půjdu na promítání fotek a povídání o zahraničním skautingu. Nabídnu ostatním 

skautům, že budu vyprávět o svých zkušenostech ze skautského zahraničí. (Pořady 
o cestách za obzor, kdykoli, u nás)

o Koupím si příležitostný šátek, tričko, čepici s logem oslav (kdykoli, prodají mi ho na 
www.skaut.cz/obchod a nebo na středisku)

o Zúčastním se ukončení oslav na Mikulášském víkendu 2007.

Jsem činovník, činovnice Junáka: 

o Adoptuji se svým oddílem/střediskem jednu ze skautských zemí a přijedu ji repre-
zentovat do Prahy. (Slavnost skautských šátků, 21. – 22. 4., Praha)

o Obleču si 24. dubna šátek, uspořádám doprovodnou akci pro svůj oddíl nebo středisko. 
(Šátkový svatý Jiří, 24. 4., u nás)

o Nabídnu své zkušenosti ze skautského zahraničí. (Pořady o zahraničním skautingu, 
kdykoli, u nás)

o Povzbudím mladé lidi ze svého oddílu k účasti na jamboree. (hned)
o Zorganizuji setkání na kopcích, vyšlápnu si s oddílem na vrcholek a obnovíme svůj slib. 

(Úsvit druhého století skautingu, 1. 8. kdekoli)
o Zorganizuji náborovou a prezentační akcí Pošli to dál. (září, u nás)
o Zorganizuji v naší obci výstavu o oslavách století. (od podzimu 2007, u nás)
o Koupím si šátek navržený a podepsaný osobností, které si vážím.  (Šátky osobností, přes 

internet nebo na velkých akcích). 
o Zorganizuji s našimi rovery narozeninovou oslavu. Zúčastním se narozeninové party 

a pozvu známé, které by to mohlo bavit a zajímat. (Skautská narozeninová party, září, 
u nás)

o Zúčastním se pořadu o cestách za obzor… (kdykoli, u nás)
o Zúčastním se Setkání vůdců oddílů, seznámím se s novým výchovným programem. (lis-

topad 2007)
o Koupím si příležitostný šátek, tričko, čepici s logem oslav (kdykoli, prodají mi ho na 

www.skaut.cz/obchod  nebo na středisku)
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Cestou k pramenům 
A4 publikace podává stručnou a přehlednou formou historii čes-
kého a mezinárodního skautingu. Především mladým čtenářům je 
zde celá historie od prvopočátků až po současnost přiblížena for-
mou obrázkového komiksu. 32 stran obrázků s popisky tak shrnuje 
nejdůležitější data a události a životopisy zakladatelů skautingu.

Na co se můžete těšit:

- na tisíce skautů z celého světa
- na setkání se starými známými
- na objevování skautských webů, zajímavých blogů i úplně trhlých stránek
- na náměty, jak své členy naučit pracovat s informacemi...

JOTI 2006

Nezapomněli jste při plánování oddílové činnosti na něco? Určitě ne? A počítáte s JOTI? 
Protože letos by si tuhle akci nechal ujít jenom šílenec. Připravujeme pro vás soubor ak-
tivit, které vám pomůžou ukázat vašim dětem, jak se dá smysluplně využít Internet a co 
všechno užitečného se na něm dá najít. Vyhledejte kontakt na nejbližšího regionálního 
koordinátora JOTI, který pro vás zajistí počítače s přístupem na Internet!

Více na www.skaut.cz/joti2006.

21.-22.10.2006

Tiskové a distribuční centrum Vám nabízí

NOVINKA 

Na www.skaut.cz/obchod nakoupíte v internetovém obchodě za 45,- Kč. 

Kniha Richarda Sobotky Ivančena – Junácká legenda pojednává 
o kamenné mohyle na úbočí Lysé hory v Beskydech, vybudované 
generacemi skautů a trampů na památku pěti ostravským skau-
tům popravených na sklonku války nacisty.
Poutavým vyprávěním nás kniha zavede na tábor ostravských 
skautů. Po něm ovšem přichází druhá světová válka, strach, nálety, 
teror gestapa. Roveři z Ostravy neváhají a přidávají se na stranu 
beskydských partyzánů, kterým pomáhají především zásobová-
ním a předáváním informací. Za svoji činnost nakonec zaplatí ži-
votem...
Kromě pestrého a napínavého čtení kniha nabízí také rozsáhlé 
obrazové a informační přílohy, díky kterým zároveň tvoří i velmi 
hodnotný a ucelený dokument.

Ivančena - Junácká legenda

Na www.skaut.cz/obchod nakoupíte v interneto-
vém obchodě za 155,- Kč. 


