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TIP pro družinu: Dokážeš si pøedstavit, že by vaše hry a dobrodružství zažíval s vámi také nìkdo na vozíèku nebo nevidomý? Zkuste si v družinì vymyslet takový program na schùzku, u kterého by to šlo a který by vás bavil. A rovnou si ho vyzkoušejte! 

Co spojuje trièka s barevnými rukávy místo 

krojových košil, puśáky v buši, 66 000 lidí 

a každé tøi roky skautské národní jambo-

ree? Pøece australský skauting!

Austrálie
Skauting na druhé stranì svìta

Dlouho tedy žádný australský skauting 

nebyl, jenom oddíly britských skautů 

na australském kontinentu. Ale konečně 

v roce 1958 založili Australané svou 

vlastní organizaci. Že někteří dodnes 

nejsou s nadvládou Britů tak úplně 

spokojení dokazuje i to, že skautský 

slib má dvě verze: v jedné se slibuje 

věrně sloužit královně Austrálie 

(to je tedy ta britská), v druhé Austrálii 

a jejím lidem. Každý si může vybrat, 

co je mu sympatičtější.

Australští skauti jsou dnes součástí Asijsko-

pacifi c kého skautského regionu, a tak nejenže jsou 

k nalezení po celé Austrálii a na přilehlých ostrovech, 

ale také hledají přátele za hranicemi. Spolu s bangla-

déšskými skauty zlepšovali životní podmínky a zdraví dětí 

v bangladéšských vesnicích (a opravdu se jim to dařilo), 

dnes jsou jejich partnery skauti z Nepálu. V několikaletém 

projektu NATURE společnými silami znovu zalesňují území 

Kristi v Nepálu. 

Každoroční tábor v Austrálii, jaký jste 

(nejspíš) ještě nezažili. Skauti na něj 

zvou na 70 dětí s různými postiženími 

– třeba nevidomé, na vozíčku, neslyšící 

apod. Společně pak zažívají dobrodružný 

týdenní tábor se vším všudy: s táboráky, 

kánoemi, sporty… a taky třeba s disko -

tékou nebo fi lmovou 

nocí.

Co je Agoonoree?
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Tip pro družinu: odborka není právě 

lehká, ale v družině se snadno naučíte 

znakovat prstovou abecedu – na nejnutnější 

domluvu s neslyšícím to stačí (a vy budete 

mít svůj tajný jazyk ).

Australani prostě vědí, že skauting je opravdu 

pro každého. Takže si tu můžete splnit odborku 

znakové řeči!

Jak na to:
• Nejprve se budeš muset učit – existují kurzy, 

ale také učebnice anebo třeba www.ticho.cz 

s videoslovníkem znaků!

• Potom musíš zvládnout 10 minutovou jedno-

duchou konverzaci s neslyšícím člověkem

• Ukaž, že umíš znakovat abecedu a také ji „číst“

• Převyprávej krátký a jednoduchý článek z 

knihy nebo časopisu ve znakové řeči (můžeš 

používat slovník znaků)

Umím znakovat!

Tip pro družinu: Britové prodávají pohlednice, 
Američani sušenky, Australani stromky… Jak byste 
si mohli na výlety nebo na nové sportovní náčiní 
přivydělat vy? Zkuste 
vymyslet alespoň tři 
dobré, proveditelné 
nápady! A když je 
proberete se svým 
vedoucím, můžete 
ten nejlepší rovnou 
vyzkoušet.

Že americké skautky prodávají sušenky, to ví asi každý. 
Ale víš, že si lze na tábor a výpravy přivydělat taky 
prodáváním vánočních stromečků?Přesně tak to totiž 
dělají Australané! Zákazníci si dokonce můžou stromek 
na skautském webu objednat on-line a dostat ho až ke 
dveřím svého domu. 

Vánoční stromky

Nejen znakový jazyk má svoji vlastní od-

borku, cizí jazyky ji mají taky. Možná ti na ní 

nepřijde nic těžkého:

• Konverzuj s někým v cizím jazyce 10 minut

• Napiš dopis o alespoň 100 slovech

• Přelož krátký článek z knihy – smíš používat 

slovník a času máš, kolik potřebuješ

 Jestli ale tuhle zkoušku zvládneš, je čas na 

křest ohněm: zvládneš si najít kamaráda na 

dopisování třeba právě z Austrálie a vyměnit 

si s ním alespoň 
tři zprávy? Nebo 
se zúčastnit JOTI 
(skautského jambo-

ree na internetu)?

Habloespaňol
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