
24

Intercamp zpoza opony
Roverské heslo „sloužím“ nemusí vždycky znamenat dřinu až do úmoru, 

ale přináší i možnosti, jak se podívat na zajímavé akce očima organizátorů 
a těch, kteří celou věc udržují v chodu. Rozhodli jsme se, že vám dáme 

možnost nahlédnout pod pokličku Intercampu, a to přímo očima členů 
mezinárodního servis týmu (international service team = IST), který celou 
akci připravuje a v průběhu řídí. Jeho členy se může stát každý, tedy i ty. 

Letošní zážitky jsou ale vskutku jubilejní, pochází totiž z 50. ročníku, který 
se odehrál v německém Warendorfu.

rovering akce

Pohled očima programátora…
Intercamp bylo pro mě velké ne-
známo. Už jen dostat se na místo 
byl pro mě krapet problém (před-
stavte si, že jedete z Brna do Prahy 
přes Tokyo, New York a Kapské 
Město). Akce ale pro mě probíhala 
hladce.

Protože jsme měli chystat až 
program, který se konal v sobotu 
a v neděli, první, příjezdový den 
jsme měli víceméně volno. I díky 
tomu jsme zjistili, kolik Čechů 
vlastně přijelo, a přemýšleli jsme, 
jestli vůbec potkáme nějaké ty 
Němce.

Potkali. A víc než to, poněvadž 
jsme s nimi i s dalšími národnost-
mi spolupracovali následující dva 
dny. A protože z ČR nás jako IST 
na program bylo možno spočítat 
prsty na jedné ruce, není divu, 
že v každé programové skupině 
jsme byli docela o samotě. Nejprve 
jsem měl trochu obavy – měl 
jsem pocit, že ničemu nerozumím 
a nevím, co mám dělat. Ovšem mí 
noví, německy, holandsky, polsky, 
anglicky i jinak mluvící přátelé mě 
nenechali ve štychu, na místě mi 
něco znovu vysvětlili a pak už jsem 
se jen bavil – vysvětloval jsem totiž 
pravidla disciplín, které měla naše 

programová skupina na starost. 
Na místech jsme strávili několik 
hodin, v neděli jsme dokonce měli 
dvě čtyřhodinové směny.

Ačkoli se to nemusí zdát, člověk 
si na Intercampu jako IST uži-
je spoustu srandy. Mezi dětmi, 
týmem i českými servisáky. Čtyři 
dny mi daly nová přátelství, zku-
šenosti, zlepšil jsem si angličtinu 
a téměř zadarmo jsem se pořádně 
přejedl belgickou kuchyní. Kdy-
bych mohl jet znovu, určitě jedu. 
A já můžu, proto pojedu do Belgie.

Autor: Silvestr Jochec – Gibon
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lo 3 500 účastníků z jedenácti 
zemí – Německa, Belgie, 

Nizozemí, Francie, Velké Britá-
nie, USA, Polska, České republiky, 
Švýcarska, Slovenska a Ukrajiny. 
Českou republiku na akci repre-
zentovalo 525 členů kontingentu – 
z toho 433 účastníků, 78 vedoucích 
v 21 skupinách a dále 14 členů 
IST. Každý, kdo se přihlašuje jako 

IST, nejprve vyplní své preference 
ohledně oblastí, ve kterých si je 
jistý v kram lecích a kde by rád pů-

sobil. K orientaci, co vás tak může 
čekat, je ideální se podívat na pra-
videlně aktualizované a celkem 
přehledné webovky či zabrousit 
například na facebook Intercam-
pu, kde jsou videa a vzkazy nejen 
od organizátorů, ale i účastníků. 
Můžete si tak snadno udělat obrá-
zek o tom, co vás čeká. A konkrétní 
příběhy z „české strany barikády“ 
vám teď přinášíme i my.
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Příští intercamp
18.–21. 5. 2018, Sint Truiden, Belgie

Očima security…
V mé volbě oblasti jsem na prvním 
místě měla program. Když přišel 
inální rozpis, bylo u mého jméno 

napsáno security. Já a security?! 
To by mě fakt nenapadlo. Sice bylo 
pro mě vykonávání této práce 
náročné a vyčerpávající, ale zato 
dost zajímavé. První den jsem 
spolu s Antonií a dalšími securiťá-
ky řídila dopravu – ještě že Anto-
nie byla Němka a uměla německy. 
Tato moje první směna byla nej-
delší za celé trvání akce, přijížděli 

během ní totiž účastníci. Násle-
dující dny jsme pak hlídali areál. 
Náš Alfa tým měl dvě noční šichty 
za sebou. I přes náročnost činnosti 
mám ale několik krásných zážitků. 
Třeba při jedné denní směně mi 
jedna z místních servisaček při-
nesla buchty (mňam!). Při noční 
směně jsme zase ve 2 hodiny ráno 
za neustálého a otravného deště 
bojovali s baterkami jako ve Star 
Wars. A na zakončovacím ceremo-
niálu za mne naběhla skupinka 
cizích skautů křičící ,,cheers“ 

a začala si se mnou pořizovat 
fotky. Jiný skaut mi daroval free 
hug. Jako kdyby vždy vycítili, že už 
jste po té spoustě hodin na nohou 
opravdu unaveni, a rozhodli se 
vám darovat kus své energie. Roz-
hodně po mé zkušenosti chovám 
velkou úctu ke všem, co někdy 
dělali securiťáky. Myslím, že zkusit 
tuto roli je opravdu roverská 
výzva, která vám přinese spoustu 
hezkých zážitků.

Autorka: Šárka Porvichová – Šťovík

Očima člena programového 
týmu…
Do Warendorfu jsme dorazili 
ve čtvrtek odpoledne po dlouhé 
cestě a několika zastávkách. Stany 
jsme postavili v subcampu IST. 
Nalezli jsme stan pro registraci, 
kde jsme vyfasovali šátky, průkazy 
a rozdělení na pracovní pozice. 
Zbytek večera jsme strávili sezna-
mováním s areálem a ostatními 
skauty. Večer, když už byla skoro 
tma, jsme seděli u stanů. Potom 
přijel jeden starší servisák z Anglie. 
Jmenoval se Fin. Chtěli jsme mu 
pomoci postavit stan, ale naši po-
moc odmítl. Udivilo nás, kolik věcí 
si s sebou přivezl. Měl s sebou třeba 
kolo nebo osvětlení na stan.

V sobotu ráno jsme šli na zahajovací 
ceremoniál a potom jsme už každý 
odebrali na svoje stanoviště, které 
bylo součástí programu pro účast-

níky. Tam jsme strávili celý den. 
Na našem stanovišti se odpalovaly 
rakety z PET lahví. S holčinou z Pol-
ska, která tam byla se mnou, jsme 
dostaly bílé skafandry: vypadaly 
jsme jako kosmonautky na souši. 
Ještě ten večer byla diskotéka a růz-
né hry. Když skončila diskotéka, 
uslyšela jsem Poláky, jak si zpívají 
u stanů písničky od Ewy Farné. 
Jelikož jsem velká fanynka Ewičky, 
přidala jsem se k nim. Docela se di-
vili, že ji znám. Zpívali jsme polsky, 
česky, a dokonce i polsko-česky. 
Hudba prostě spojuje, a že nikdo 
z nás neuměl zívat, to nám nevadilo.

V neděli hned ráno nás odvezli 
na stanoviště, kde jsme plnili 
úkoly, zatímco účastníci šli na túru. 
Na stanovišti byla trubka s dírami 
a my jsme dostali za úkol dostat 
z jednoho konce na druhý kuličku. 
Jedna Němka s Francouzkou si 

z toho udělaly vlastní zábavu. Braly 
to jako možnost si zatančit limbo 
tanec. Byl tam s námi také jeden 
Francouz, který se divil, že si Češi 
a Slováci v pohodě rozumějí. Večer 
byl food market, což znamenalo, 
že každý z účastníků ukazoval své 
národní jídlo. Sotva to skončilo, 
strašně moc se zatáhlo. Securiťáka 
na food marketu dělal fajn Skot. 
Na všechny křičel, že začíná bouřka. 
Půlka jsme mu nerozuměla a druhá 
půlka začala běhat. Chvilku jsme se 
smáli, co dělají, než nám to došlo. 
Když jsme se přestali smát, taky 
jsme běželi pozavírat stany.

V pondělí jsme objevili strom, kte-
rý byl zasazený k 50. výročí Inter-
campu. Rozloučili jsme s areálem, 
nasedli do autobusů a hurá domů.

Autorka: Kateřina Brumovská – 
Brumík




