
¬ 26 ¬

Možností, jak skautsky vyjet do zahraničí, je opravdu spousta. A zimní čas je ideálním obdobím 
na přípravu letního výjezdu. Ať už vás láká dobrovolničení na skautské základně, setkání se zahra-
ničními skauty v místě, kam cestujete, účast na světovém roverském setkání anebo toužíte vyrazit 
do USA jako vedoucí na jednom z místních táborů, budete především potřebovat dostatek informa-
cí. Přečtěte si je v našem přehledu a vysněte si své ideální zahraniční skautské léto!

AUTORKA BARBORA BRTNOVÁ – ŠALUPA

ROVERING KNOW-HOW

JAK VYZRÁT NA SKAUTSKÉ 
 ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

HOSTEM U ZAHRANIČNÍHO SKAUTA JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST CESTOVÁNÍ

Klára Jiráčková – Vločka 
(Brandýs nad Labem)

Do Ománu jsme s Péťou odjely, 
aniž bychom měly cokoli naplá-
nované, tak to mám nejradši. 
Věděly jsme jen, že chceme co 
nejvíc poznat zemi, místní lidi 
a kulturu. Hned první den jsme 
náhodou šly kolem skautského 
ústředí, bylo zavřeno. Vyhledaly 
jsme si proto kontakt a napsaly 
jim e-mail. Dostalo se nám velmi 
přívětivé odpovědi. Kvůli setkání 
se zahraničním zpravodajem 
Alím jsme úplně změnily směr 
cesty, zato nás ale skautka Alya 
hostila u sebe v rodině a dozvě-
děly jsme se, jak v Ománu funguje 
skauting a že je vlastně úplně jiný 
než ten náš.  Setkání na cestě nás 
 obohatila nejen o nové přátele, 
občasné přístřeší a místní průvod-
ce, ale i o spoustu legrace s lidmi 
se společnou ilozo ií. Ománem 
jsme jen neprojely, ale vžily se 
do něj s lidmi, kteří ho znají 
nejlépe.

· Setkat se se skauty v místě, 
kam cestujete, může být skvělým 
zpestřením naplánované cesty. 
Myslete na to při plánování kme-
nové expedice.

· Poznávat neznámé kraje 
s místňáky je fajn – ukážou vám 
ta nejzajímavější místa, a navíc 
mohou zajistit třeba i ubytování 
v klubovně nebo dát užitečné 
rady. Poproste je, ať vás vezmou 
na schůzku, na návštěvu k sobě 

domů anebo aspoň na tu nejlepší 
kávu/zmrzlinu ve městě.

· Získané kontakty pak můžete 
využít při skautské činnosti 
během roku – co třeba zkusit 
dopisování nebo společnou akci 
v zahraničí?

· Pokud si netroufáte něko-
ho vyhledat na vlastní pěst, 
kontaktujte zahraniční odbor 
na  international@skaut.cz.
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VEDOUCÍ NA TÁBOŘE AMERICKÝCH SKAUTŮ BSA: ZAŽÍT SKAUTING JINAK

Kateřina Černá (Praha)

Poslední dvě léta jsem měla mož-
nost strávit na táboře amerických 
skautů v Camp William Hinds 
v Maine. Tábory Boy Scouts of 
America fungují na jiném princi-
pu než naše – každý týden přijíždí 
200–300 táborníků se svými ve-
doucími, s cílem dosáhnout co nej-
vyššího počtu odborek. Mou prací 
bylo vyučovat vodní odborky – zá-
chranářství, plavání, kanoistiku, 
kajaky apod. Ve volných chvílích 
za mnou chodili skauti s dotazy, 
jaký je skauting v ČR, jestli máme 
elektřinu nebo jestli jsem někdy 
jedla v McDonald’s. Zkusila jsem 
si plno nových věcí jako plachtění, 
americký fotbal nebo pádlování 
na kánoi mezi vodními želva-
mi. Na oplátku jsem Američany 
naučila zapalovat táborový oheň 
podle Setona (ze čtyřech světo-
vých stran), což se potom stalo 
v Camp William Hinds tradicí. 
Jako zahraniční skaut/ka budete 
působit dost exoticky a nebudete 
mít moc volného času. Ale je to 
obrovská zkušenost, získáte zde 
spoustu přátel a zkusíte plno 
nových věcí.

Boy Scouts of America (BSA) 
přes léto provozuje asi 400 tá-
bořišť, jako vedoucí se mohou 
přihlašovat zájemci ve věku 
 18–30 let, podmínkou je 
dobrá znalost angličtiny a čas 
 minimálně 6 týdnů od začátku 
června.

· Za každý týden na táboře do-
stanete 150–175 USD, což splatí 
náklady na letenku.

· Přihlašování probíhá od kon-
ce listopadu do půlky ledna – 
 přihlášky shromažďuje zahranič-
ní odbor a všechny najednou je 
na začátku února odešle 
do USA.

· Vyplnit všechny formuláře, 
sehnat potvrzení o úrovni 
angličtiny, zařídit si doporučení 
vedoucí/ho a kamaráda nebo 
učitele – to všechno trvá docela 
dlouho. Začněte proto vše připra-
vovat s dostatečným předstihem.

· I poté, co přihlášky obdrží BSA, 
je celý proces poměrně zdlou-
havý. Základna vám může dát 
o přijetí vědět třeba až na konci 
dubna, ale obrňte se trpělivostí, 
stojí to za to.

· Informace k aktuálnímu ročníku 
se během listopadu objeví na Kři-
žovatce a na stránce facebook.
com/mezinarodniskauting.
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KONTAKT
Zahraniční odbor Junáka
international@skaut.cz

krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni
facebook.com/mezinarodniskauting 

→
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DOBROVOLNÍKEM NA MEZINÁRODNÍ SKAUTSKÉ ZÁKLADNĚ: EVROPSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

SVĚTOVÝ ROVERSKÝ MOOT: UDÁLOST PŘÍŠTÍHO LÉTA!

Jan Haken – Haky (Praha)

Do Bucher Bergu jsme vyrazili 
s rovery z našeho kmene. Na zá-
kladně jsme měli roli servisáků 
a pomáhali jsme udržovat chod 
tábora (tedy zkrášlovali tábořiště 
či pomáhali tábořícím oddí-
lům s jejich činnostmi). Tábory 
v Německu fungují totiž poměrně 
jinak než v ČR, což byl pro nás šok. 
Oddíl nejede klasicky na louku, 
kde si vše zařizuje svépomocí, ale 
na základnu, jako je třeba Bucher 
Berg, a tam se jim o veškeré 
zázemí i prakticko-technické 
činnosti postarají servisáci. Naším 

úkolem bylo zajišťovat chod tá-
bora, připravovat různé nástroje 
(luky a šípy) nebo třeba uklízet 
koupelny. Vedle toho jsem měl ale 
čas i na vyřizování mailů nebo 
na pravidelné běhání po okolí.

· Evropské skautské základny 
fungují jako centra pořádání nej-
různějších setkání, akcí, táborů, 
workcampů a školení.

· Na většinu z nich lze vyjet 
jako dobrovolník/dobrovolnice 
na různě dlouhou dobu – od ně-
kolika týdnů až po několik měsí-
ců, většinou však přes léto, kdy 

se tam sjíždí mezinárodní týmy 
dobrovolníků.

· Najděte si základnu v zemi, kte-
rá vás láká, na mapě rovernet.eu/
site/esvp-map a prozkoumejte 
její webové stránky – u každé 
funguje přihlašovací systém 
trochu jinak.

· Pokud chcete vyjet v létě, 
začněte s přípravami už kolem 
Vánoc. Oslovte základnu, poptej-
te se na všechno, co vás zajímá, 
a zapište si potřebné termíny. 
Vaši přihlášku nakonec potvrdí 
zahraniční zpravodaj.

Tereza Kaštanová – Žaludka 

Zúčastnila jsem se Mootu v roce 
2013. Tehdy se konal v Kanadě, 
do které jsem byla zamilovaná už 
od mala. Sehnat peníze na takovou 
akci a ještě tak daleko byl ale doce-
la problém. Po mnoha hodinách 
brigád a díky pomoci rodiny se mi 
to podařilo. Moot se skládá z hiku 
(cesty), kdy člověk cestuje, a pak 
společné části na tábořišti. Většině 
lidí se líbila spíš první část. Já si 
ale víc užila táboření na krásně 
vybraném místě, kde jsem potkala 
mnoho lidí z celého světa. S mnoha 
si stále dopisuji a skupinka Indo-
nésanů se dokonce přijela podívat 
i za mnou do Česka.

· World Scout Moot je celosvětové 
roverské setkání, koná se jednou 
za čtyři roky.

· Nejbližší Moot proběhne v létě 
2017 na Islandu a přihlašování 
na něj právě probíhá na stránkách 
českého kontingentu 
http://www.moot2017.cz.

· Účastníci ve věku 18–26 let ab-
solvují nejprve expedici a potom 
táboření. Starší zájemci se mohou 
zúčastnit jako členové mezinárod-
ního servistýmu.

· Počítejte s poplatkem cca 
22 000,– a také s náklady na cestu. 
Nenechte se odradit výší částky, 

sehnat peníze nemusí být takový 
problém. Napište vedení kontin-
gentu (třeba jeho šéfovi Ňufovi 
na david@moot2017.cz) a poraďte 
se o možnostech inancování.

· Přečtěte si více o Mootu 
na  Islandu na 
http://worldscoutmoot.is/en. ¶
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PEŠL A MRAVENEC NA PŘEDPŘÍPRAVNÉM 
SETKÁNÍ NA ISLANDU.
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