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Argentina
Zatímco u nás panuje zima, skauti 

v Argentině si užívají letního tábora. 

Jak se v této zemi skautuje, nám prozradí 

Damian Gonza, 28letý 

vedoucí oddílu.

Damiane, pověz nám něco 
o vašem  skautském oddíle.

Náš oddíl se jmenuje „Santos 
Arnoldo Janssen y Jose 
Freinademetz“.  Argentinské 
oddíly se často jmenují podle světců, protože skauting 
v Argentině je hodně provázán s vírou v Boha. Jsme z 
města Palpala, které má asi 45 000 obyvatel a nachází se 
v nejsevernější argentinské provincii Jujuy (česky čti „chu-
chuj“), která již sousedí s Bolivií. 

Naše národní organizace se dělí do 44 „zón“, každá zóna 
je rozdělena do 3 a více „distriktů“, v každém je 3 a více 
středisek, naše středisko má 92 členů. 

Jak vypadají vaše skautské schůzky? 

Schůzky máme tříhodinové, každou sobotu 
od 15 do 18 hodin. Na zahájení schůzky 
se sejde celé středisko, společně vztyčíme 
vlajku a společně se pomodlíme. Poté má 
každý oddíl svůj program a nakonec se 
zase všichni sejdeme na zakončení schůzky. 
Příležitostně máme program všichni 
dohromady, třeba k svátku matek nebo 
ke dni otců. 

Program plánujeme my vedoucí ve 
spolupráci se skauty a skautkami i podle 
toho, co je zajímá a co se chtějí naučit. 
Také vytváříme aktivity, ve kterých 
poznávají naše hodnoty a naučí se vše, 
co potřebují k táboření. Samozřejmě 
hrajeme hry, zpíváme a v našem 
oddíle rádi sportujeme, takže si vždycky 
alespoň na chvíli zahrajeme fotbal, který 
baví i děvčata. A co je nejdůležitější, 
program není zaměřený jen na osobní 
rozvoj skautů a skautek, ale také se 
snažíme pomáhat lidem okolo. Máme 
projekty, ve kterých se snažíme vidět 
problémy naší společnosti a řešit je.

Holky a kluci jsou v Argentině rozděleni do oddílů podle věku:

manada (Lobatos y Lobeznas) – vlčata a malé vlčice od 7 do 10 let

unidad Scout – skauti a skautky od 11 do 14 let

caminantes – poutníci neboli starší skauti od 15 do 17 let

Rovers  – roveři a rangers od 18 do 21 let

Manada

Unidad Scout 

Caminantes
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Připravila: Žíža

Prozradíš nám pravidla vaší oblíbené hry, kterou by si mohli 
čeští skauti vyzkoušet?

V našem oddíle je populárná hra Estrella (Hvězda): 

Týmy po přibližně šesti lidech stojí s rozkročenýma nohama 
v zástupech hvězdicovitě okolo míčku. Každý člen týmu má 
nějaké číslo. (V každém týmu je jedna jednička, jedna dvojka 
a tak dále). Rozhodčí vykřikne číslo a všichni s tímo číslem 
musí oběhnout zezadu kolečko, protáhnout se tunelem 
mezi nohama a co nejrychleji chytit míč. Kdo ho chytí první, 
získává svému týmu bod. 

Pověz nám prosím něco o argentinských skautských 
táborech.

Každý rok máme dva tábory: jeden v zimě na 3 až 4 dny a pak 
jeden v létě na 6 nebo 7 dní. Dále má každý oddíl své vlastní 
tábory zaměřené třeba na různé ceremoniály a další aktivity. 

První den tábora mají oddíly samostatný program, mohou 
třeba jít na výlet a tábořit na jiném místě.  Poté se všichni 
sejdeme, hrajeme hry a věnujeme se dalším aktivitám. 
Poslední noc máme závěrečný oheň – „fogon“. Každý oddíl 
něco ostatním předvede, užijeme si spoustu legrace a 
vyprávíme si veselé historky. 

Jaké je vaše oblíbené táborové jídlo? 

Na táboře si normálně každý oddíl vaří samostatně, ale 
poslední den vedoucí pro všechny udělají „asado“ – typické 
argentinské grilované maso. Všichni ho milují! 

Další oblíbené jídlo je „milanesa“ –  hodně tenký hovězí 
řízek v trojobale s kořením. A úplně nejzákladnějším nápo-
jem v Argenině je samozřejmě čaj maté. Toho vezeme na 
každý tábor několik kilo. 

Máte nějaké tradiční akce? 

Na svátek matek a na den otců rádi připravujeme aktivity 
pro rodiče. Mohou plnit různé výzvy, zahrát si hry se svými 
dětmi a užít si legraci. Skauti pro ně také připravují aktivity 
jako třeba talentovou show, nechybí společné jídlo a pití.

V srpnu slavíme zvláštní svátek – uctění „Matky Země“  
– Pachamama (čti pačamama). Celý srpen je v andské 
tradici zasvěcený Pachamamě, je to pro nás začátek jara, 
doba zasetí plodin, proto 
stejně jako naši dávní 
předkové na začátku srpna 
pořádáme ceremonii na 
poděkování Matce Zemi za 
všechno, co nám dává, a 
zároveň prosíme, aby nám 
žehnala i nadále. Společně 
v zemi vykopeme jámu a 
do ní Matce Zemi daru-
jeme naše oblíbené pití a 
jídlo, které jsme uvařili.

Co je typické pro skauting v Argentině?

Myslím, že typické a speciální u nás je to, že i mladší 
skauti mají čím dál tím větší vliv na rozhodování, 
a to nejen v oddílech, ale i v distriktech (okresech), 
zones (krajích) a na národní úrovni. Skauti a skautky 
se mohou účastnit národních sněmů, říct, co se jim 
líbí, dokonce mohou hlasovat o některých otázkách. 
Pro národní organizaci je velmi důležité slyšet jejich 
názor a je to skvělé i pro samotné skauty. Na účast 
se musí připravovat, účastnit se kurzů a pracovat na 
sobě. Potom si mezi sebou zvolí zástupce, kteří se 
účastní rozhodování na národním sněmu.

Co si představíš, když se řekne Česká republika?

Ehm... o vaší zemi tady toho moc nevíme, ve škole se 
učíme její jméno a možná něco málo o historii, ale 
nic víc. Ale představím si rozvinutější zemi a místo, 
kde mohou mít skauti větší organizaci a jsou více 
uznáváni společností než v mé zemi.

V Argentině se mluví 
španělsky. Jak se 
řekne španělsky Buď 
připraven? 

„Siempre Listo“; 

A heslo vlčat a vlčic 
je „Siempre Mejor“ 
(vždy lepší)
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